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REKAPITULASI EVALUASI TUGAS AKHIR  

PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI 

MATA KULIAH UMUM BAHASA INDONESIA 

DOSEN PENGAMPU: SURAHMAT, S.PD., M.HUM. 

ROMBONGAN BELAJAR 20 

 

 

No Nama NIM Catatan Penilaian Nilai Rekomendasi 

1 Rahmat Hendra 

Hermansyah 

2201414081 1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. 

2. Mahasiswa sudah dapat menerapkan kaidah ejaan. 

Namun belum mengetahui kaidah penggunaan cetak 

tebal (hlm. 4 )  

3. Mahasiswa belum konsisten menerapkan kaidah 

penulisan judul sub bab. 

4. Mahasiswa sudah dapat menerapkan kaidah 

pengutipan. 

5. Mahasiswa sudah dapat menulis daftar pustaka 

sumber buku namun belum bisa menulis sumber 

internet 

90 Lulus 

2 Mochammad 

Febry 

Fadhlorrochman 

2401414018 1. Mahasiswa belum memahami kaidah penulisan judul 

dan penomoran. 

2. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif. 

3. Mahasiswa sering keliru menggunakan tanda baca. 

4. Mahasiswa belum dapat menuliskan akronim sesuai 

kaidah. 

5. Mahasiswa sudah dapat menulis kutipan tidak 

langsung. 

6. Mahasiswa tidak menyertakan daftar pustaka 

65 Tidak lulus 
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3 Syaufika 

Salsabila 

2302415001 1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif dan mengembangkannya menjadi paragraf 

yang padu namun masih ada kalimat yang tidak 

efektif (hlm. 3) 

2. Mahasiswa belum memahami kaidah penulisan 

akronim. 

3. Mahasiswa belum dapat menerapkan kaidah ejaan 

terutama tanda titik dua. 

4. Mahasiswa sudah dapat menerapkan kaidah 

pengutipan dari buku, namun belum bisa menerapkan 

kaidah dari internet. 

5. Mahasiswa sudah dapat menulis daftar pustaka dari 

buku, namun belum dapat menulis daftar pustaka dari 

internet. 

73 Lulus dengan 

perbaikan. 

4 Irnawati  2201414139 1. Mahasiswa sudah dapat mengmbangkan kalimat 

efektif, namun terdapat berbagai kata tidak baku. 

2. Mahasiswa kesulitan mengembangkan gagasan 

menjadi karangan yang padu. (latar belakang masalah) 

3. Mahasiswa belum menerapkan kaidah penulisan kata 

asing. 

4. Mahasiswa belum dapat menuliskan daftar pustaka. 

68 Tidak lulus 

5 Irfan Maulana 3201414021 1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. 

2. Mahasiswa salah dalam menggunakan huruf kapital 

dalam penulisan judul karangan di dalam teks. (hlm. 

2) 

3. Mahasiswa sering keliru menggunakan tanda tanya. 

4. Sudah dapat menuliskan kutipan tidak langsung. 

5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sesuai kaidah. 

85 Lulus 

6 Nurullita Dhea 

Pangestika 

2201414061 1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif. 

2. Masih sering menggunakan kata tidak baku. 

75 Lulus 
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3. Belum dapat menerapkan cetak miring. 

4. Sudah memahami sistematika penulisan karya ilmiah. 

5. Belum konsisten menggunakan “di” sebagai kata 

depan dan awalan. 

6. Belum bisa menuliskan kutipan langsung lebih dari 

empat baris. (hlm. 5) 

7. Belum dapat menerapkan tanda garis miring dengan 

baik (hlm. 7 dan 8) 

8. Belum konsisten dalam menggunakan cetak tebal. 

9. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sumber buku. 

7 Aizah Eka 

Yuliastuti 

2201414100 1. Mahasiswa sudah dapat menuliskan kalimat efektif. 

2. Tidak konsisten menggunakan ejaan. 

3. Belum dapat membedakan hubungan kekerabatan 

sebagai kata biasa dengan kata sapaan. 

4. Sudah dapat menuliskan istilah asing. 

5. Sudah dapat menuliskan kutipan tidak langsung. 

6. Tidak menyertakan daftar pustaka 

70 Lulus jika 

menyertakan 

daftar pustaka. 

8 Adinda Dhian 

Maharani 

1511414097 1. Sudah dapat menulis kalimat efektif. 

2. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

3. Tidak konsisten menuliskan istilah asing. 

4. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka. 

90 Lulus 

9 Rahaditya Dwi 

Arga Cahyoto 

2302415054 1. Sudah dapat menulis kalimat efektif, namun kesulitan 

mengembangkan gagasan menjadi karangan yang 

utuh. 

2. Belum konsisten menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah. (hlm. 2) 

3. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

4. Sudah dapat menulis kutipan tidak langsung.  

5. Banyak kutipan yang tidak tercantum daftar pustaka, 

terindikasi plagiasi. 

? Mahasiswa agar 

mempertanggung-

jawabkan keaslian 

karyanya.  

10 Merida Ayu 2302415003 1. Mahasiwa sudah dapat mengembangkan kalimat 

efektif. 

68 Tidak lulus 
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Trisnawati 2. Belum dapat menuliskan nama lembaga sesuai kaidah. 

3. Tidak menyertakan daftar pustaka. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung, namun 

tidak konsisten mengutip secara langsung. 

11 Fitria Dwi 

Mulyani 

8111414221 1. Mahasiswa memahami sistematika penulisan proposal 

skripsi. 

2. Belum memahami kaidah penggunaan tanda kutip, 

kaidah penulisan dokumen negara, dan kaidah 

penulisan judul karangan dalam teks. 

3. Belum memahami kaidah ejaan khususnya penulisan 

istilah asing, huruf kapital, tanda titik dua,  

4. Belum bisa menuliskan daftar pustaka. 

65 Tidak lulus 

12 Dewi Sapta Nur 

Cahya 

8111414255 1. Format tulisan bukan proposal skripsi melainkan 

PKMGT. 

2. Tidak konsisten menggunakan huruf kapital sesuai 

kaidah. 

3. Tidak konsisten menuliskan dokumen negara atau 

undang-undang. 

4. Belum dapat mengutip secara langsung dari undang-

undang. 

5. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku 

tetapi belum bisa menuliskan dari skripsi, laporan 

penelitian dan internet. 

65 Tidak lulus 

13 Maulidyawan 

Dian Danendra 

2302415052 1. Belum dapat menulis kalimat efektif secara konsisten. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah penomoran. 

3. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

4. Belum dapat menuliskan daftar pustaka. 

60 Tidak lulus 

14 Mas 

Hilyaturrohamah 

2302414012 1. Sudah dapat menuliskan kalimat efektif dan 

mengembangkannya menjadi paragraf yang padu dan 

logis. 

2. Konsisten menggunakan kaidah ejaan namun 

ditemukan kesalahan pada penggunaan tanda titik dua. 

90 Lulus 
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3. Belum dapat membedakan akronim dan singkatan. 

4. Sudah dapat mengutip sesuai kaidah. 

5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dengan baik. 

15 Julia Irawan 2211414047 1. Belum memahami kaidah penulisan judul. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah ejaan. 

3. Penulisan tidak rapi, tampak dikerjakan secara 

terburu-buru. 

4. Belum dapat menuliskan daftar pustaka 

50 Tidak lulus 

16 Ela Nurhayati 3101414023 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif dan 

menyusunnya menjadi paragraf yang padu. 

2. Sudah dapat menuliskan kutipan. 

3. Belum konsisten menerapkan kaidah penomoran. 

4. Sudah dapat menulis daftar pustaka. 

80 Lulus 

17 Diajeng 

Septiana Putri 

2201414101 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif dan 

menyusunnya menjadi paragraf padu. 

2. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

3. Tidak menyertakan daftar pustaka 

70 Lulus jika 

menyertakan 

daftar pustaka.  

18 Mukhlas 

Winasis 

6102415038 1. Terdapat sejumlah kalimat tidak efektif. 

2. Belum dapat mengorganisasi ide menjadi karangan 

yang logis; 

3. Belum menerapkan kaidah penulisan kata atau istilah 

asing. 

4. Tidak menyertakan daftar pustaka. 

60 Tidak Lulus 

19 Kartika Peni 

Saraswati 

2211414029 1. Sudah dapat menulis kalimat efektif namun tidak 

konsisten. 

2. Sudah menerapkan sistematika penulisan skripsi. 

3. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan judul buku 

atau film. 

4. Belum memahami fungsi cetak tebal. 

5. Belum dapat menerapkan fungsi tanda hubung, tanda 

kurung, dan titik dua sesuai kaidah. 

6. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka namun tidak 

70 Lulus dengan 

perbaikan. 
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konsisten. 

20 Septyani 

Widhaningrum 

2201414050 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah pengutipan. 

3. Tidak konsisten menggunakan cetak miring, tanda 

titik dua, dan tanda petik. 

4. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku, 

namun tidak bisa menulis dari sumber internet. 

5. Banyak kutipan tidak tercantum dalam daftar pustaka, 

terindikasi plagiasi.  

? Mahasiswa agar 

mempertanggung-

jawabkan keaslian 

karyanya. 

21 Adinda Kusuma 

Wardani 

2211414050 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan judul 

buku. 

3. Belum memahami fungsi cetak tebal. 

4. Belum dapat mengutip sesuai kaidah. 

5. Tidak konsisten menuliskan daftar pustaka. 

68 Tidak lulus 

22 Nur Aini Ikawati 2302415049 1. Dapat menulis kalimat efektif. 

2. Dapat memahami sistematika penulisan proposal 

skripsi. 

3. Dapat menerapkan kaidah pengutipan. 

4. Konsisten menggunakan kaidah ejaan. 

5. Tidak mencantumkan daftar pustaka. 

70 Lulus jika 

melengkapi daftar 

pustaka 

23 Ajeng Aulia 

Azzahro 

2501414036 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif. 

2. Belum konsisten menerapkan kaidah ejaan dalam 

penulisan kata asing. 

3. Sudah dapat menulis kutipan tidak langsung dari 

sumber primer. 

4. Belum dapat menulis daftar pustaka. 

60 Tidak lulus. 

24 Aditya Rafif 

Ardana 

2302415007 1. Sudah dapat menulis kalimat efektif. 

2. Dapat menerapkan kaidah ejaan. 

3. Belum dapat menuliskan judul buku dan judul 

penelitian dalam teks. 

4. Tidak menyertakan daftar pustaka. 

70 Lulus jika 

melengkapi daftar 

pustaka. 
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25 Venti ervina 1201414006 1. Sudah dapat menuliskan kalimat efektif. 

2. Tidak konsisten menuliskan kata asing. 

3. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

4. Belum memahami fungsi cetak tebal. 

5. Belum dapat mengutip secara langsung lebih dari 

empat baris. 

6. Belum dapat menulis daftar pustaka secara konsisten 

sesuai kaidah. 

65 Tidak lulus 

26 Afaf Izzah 1201414077 1. Sudah bisa mengembangkan kalimat efektif dan 

merangkai menjadi paragraf yang padu. 

2. Mahasiswa tampaknya kesulitan mengembangkan 

gagasan menjadi karangan yang utuh.  

3. Tidak konsisten dalam menggunakan kaidah 

pengutipan. 

4. Tidak mencantumkan daftar pustaka. 

55 Tidak lulus. 

27 Miranti Galuh 

Septiningtyas 

1201414007 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif dan 

merangkai menjadi paragraf yang padu. 

2. Belum dapat menuliskan judul karangan dalam teks 

sesuai kaidah. 

3. Sudah dapat menggunakan kaidah ejaan secara 

konsisten. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

5. Sudah dapat menulis daftar pustaka baik buku maupun 

internet. 

95 Lulus dengan 

pujian. 

28 Frida Nur Aulia 

Eliskaningtyas 

2201414042 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif dan 

merangkai menjadi paragraf yang padu. 

2. Belum dapat menuliskan judul karangan dalam teks 

sesuai kaidah. 

3. Sudah dapat menggunakan kaidah ejaan secara 

konsisten. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

5. Belum bisa menggunakan tanda hubung. 

95 Lulus dengan 

pujian 
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6. Sudah dapat menulis daftar pustaka baik buku maupun 

internet. 

29 Irvan Agung 

Pahastri 

8111414177 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum memahami kaidah penggunaan tanda petik. 

3. Belum dapat mengutip secara langsung lebih dari 

empat baris. 

4. Belum konsisten menggunakan tanda hubung. 

5. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku 

dengan sangat baik. 

75 Lulus 

30 Fitriani Ekasari 1201414065 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah dapat menggunakan kaidah ejaan dengan baik. 

3. Sudah dapat menggunakan sistematika penulisan 

karya ilmiah. 

4. Tidak mencantumkan daftar pustaka. 

85 Nilai tersebut 

diberikan jika 

menyertakan 

daftar pustaka. 

31 Nushrotu Zulfa 2401414020 1. Sistematika yang dgunakan sistematika makalah 

bukan sistematika skripsi. 

2. Kalimat yang digunakan sudah cukup efektif. 

3. Terdapat berbagai kesalahan ejaan seperti penggunaan 

kata “di”, huruf kapital dan tanda baca. 

4. Format penulisan tidak rapi tampaknya dikerjakan 

terburu-buru. 

5. Tidak mencantumkan daftar pustaka 

50 Tidak lulus 

32 Nur Endah 

Mawarni 

2401414028 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Kurang memahami fungsi cetak tebal. (hlm. 4) 

3. Belum memahami penulisan nama dalam kutipan. 

4. Sudah menerapkan kaidah ejaan meskipun masih ada 

beberapa kesalahan. 

5. Tidak mencantumkan daftar pustaka. 

75 Lulus jika 

mencantumkan 

daftar pustaka 
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33 Alfu Sa’iidah 2401414004 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan judul buku 

dan huruf kapital. 

3. Belum menerapkan kaidah penomoran. 

4. Sudah dapat melakukan pengutipan dengan baik. 

5. Sudah dapat menulis daftar pustaka namun tidak urut 

secara alfabetis. 

75 Lulus 

34 Putri Yuniati 1511414107 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan singkatan. 

3. Terdapat berbagai kesalahan ejaan. 

4. Tidak konsisten menggunakan cetak miring dalam 

penulisan kata atau istilah asing. 

5. Belum konsisten menerapkan kaidah pengutipan. 

6. Tidak mencantumkan daftar pustaka. 

7. Belum menerapkan sistematika karya ilmiah. 

65 Tidak lulus 

35 Eka Hartini 1511414118 1. Sudah dapat menulis kalimat efektif, meskipun masih 

terdapat kalimat yang menggunakan kata tidak baku. 

2. Belum dapat membedakan “di” sebagai kata depan 

dan awalan. 

3. Belum konsisten menerapkan kaidah ejaan dalam 

menuliskan istilah asing. 

4. Belum konsisten menggunakan huruf kapital sesuai 

kaidah. 

5. Banyak kutipan tidak disertai daftar pustaka, 

diragukan keaslian proses pengutipan. 

? Mahasiswa wajib 

mempertanggung-

jawabkan keaslian 

karyanya 

36 Beta Octavian 

Adi Kurnis 

2302415062 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah dapat menerapkan ejaan secara konsisten 

kecuali pada penggunaan titik dua. 

3. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

75 Lulus dengan 

revisi daftar 

pustaka. 
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4. Belum dapat menulis daftar pustaka. 

37 Bella Mutiara 

Sari 

1511414021 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum dapat menggunakan tanda kurung dalam 

penulisan sumber pustaka. 

3. Belum dapat menggunakan tanda hubung sesuai 

kaidah. 

4. Sudah dapat menggunakan sistematika karya ilmiah 

dengan baik. 

5. Belum konsisten menggunakan istilah asing sesuai 

kaidah. 

6. Sudah dapat menulis kutipan tidak langsung. 

7. Banyak menggunakan kutipan tanpa disertai daftar 

pustaka, diragukan keasliannya. 

? Mahasiswa wajib 

mempertangung-

jawabkan keaslian 

karyanya. 

38 Dani Budi 

Prasetyo 

1511414127 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum konsisten menggunakan huruf kapital sesuai 

kaidah. 

3. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

5. Belum dapat menerapkan kaidah KPTS. (hlm. 7) 

6. Tidak menyertakan daftar pustaka.  

75 Lulus jika 

menyertakan 

daftar pustaka 

39 Kurnia Galih 

Nastiti 

1511414127 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum konsisten menggunakan huruf kapital sesuai 

kaidah. 

3. Sudah dapat menuliskan kutipan tidak langsung 

kecuali pada halaman 8 yang masih berantakan. 

4. Belum dapat menuliskan judul karangan dalam teks. 

5. Tidak menyertakan daftar pustaka.  

75 Lulus jika 

mahasiswa 

melakukan 

perbaikan dan 

menyerahkan 

daftar pustaka. 

40 Christiano 1511414009 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

80 Nilai diberikan 

jila mahasiswa 
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Meiardy 2. Belum dapat menuliskan judul karangan dalam teks. 

3. Sudah memahami sistematika penulisan proposal 

skripsi. 

4. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

5. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

6. Belum dapat menggunakan tanda hubung. 

7. Sudah dapat meuliskan sumber pustaka dari buku 

namun belum dapat menuliskan daftar pustaka dari 

karya ilmiah. 

memperbaiki 

karyanya. 

41 Kenn Di 

Widyaningrum 

2302415016 1. Sudah menerapkan sistematika penulisan proposal 

skripsi. 

2. Belum konsisten mengembangkan kalimat efektif. 

3. Belum dapat mengembangkan paragraf yang padu. 

4. Belum dapat menulis judul karangan yang ditulis 

dalam teks. 

5. Belum konsisten menuliskan istilah asing sesuai 

kaidah. 

6. Belum dapat menggunakan tanda elipsis sesuai 

kaidah. (hlm. 4) 

7. Belum dapat menulis daftar pustaka. 

65 Tidak lulus 

42 Nafilatussalma 1511414031 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah dapat mengutip dengan baik. 

3. Sudah dapat menerapkan sistematika penulisan karya 

ilmiah. 

4. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

5. Tidak menyertakan daftar pustaka. 

6. Banyak menggunakan kutipan tetapi tidak disertai 

daftar pustaka. Diragukan keasliannya. 

? Mahasiswa wajib 

mempertanggung-

jawabkan keaslian 

karyanya. 

43 Muhammad 

Hilman Zakarya 

3312415058 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

80 Lulus 
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3. Belum konsisten membedakan huruf kapital dan huruf 

kecil. 

4. Sudah dapat mengutip dari sumber primer dan sumber 

sekunder. 

5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari buku. 

44 Retno 

Herningrum 

Pratiwi 

3312415051 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah dapat menuliskan sumber pustaka dari 

dokumen negara. 

3. Konsisten menggunakan istilah asing. 

4. Tidak mencantumkan tahun terbit buku dalam 

berbagai kutipan. (hlm 16,17,18) 

5. Belum dapat menuliskan kutipan langsung lebih dari 

empat baris.(hlm. 9,10,11,14,15) 

6. Sudah dapat menulis sumber pustaka. 

75 Lulus 

45 Dinar Fadhila 

Octariana 

2302415038 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum konsisten menulis akronim nama lembaga. 

3. Belum konsisten menuliskan istilah asing sesuai 

kaidah. 

4. Sudah menerapkan sistematika penulisan karya 

ilmiah. 

5. Sudah dapat menulis daftar pustaka. 

80 Lulus 

46 Ribath Safitri 8111414222 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah menerapkan sistematika karya ilmiah. 

3. Belum konsisten menggunakan huruf kapital dalam 

penulisan judul subbab, akronim dan nama jabatan. 

4. Belum konsisten menuliskan istilah asing. 

5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka. 

78 Lulus 

47 Zulfa Lenny 2201414138 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif tetapi 

belum bisa mengembangkan ide dalam bentuk 

60 Tidak lulus 
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Ermawati paragraf. 

2. Belum konsisten menggunakan tanda baca sesuai 

kaidah. 

3. Belum dapat menuliskan kutipan. 

4. Tidak konsisten menuliskan istilah asing. 

5. Belum dapat menulis daftar pustaka. 

48 Daru Gunanto 2302415051 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Belum konsisten menuliskan istilah berbahasa asing. 

3. Belum dapat menuliskan daftar pustaka sesuai kaidah. 

60 Tidak lulus 

49 Muhammad 

Hazairin 

32014140002 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Dapat menuliskan dokumen negara. 

3. Tidak konsisten menggunakan istilah asing. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung tetapi 

belum dapat menulis kutipan langsung dari sumber 

lisan. 

5. Belum dapat menuliskan daftar pustaka. 

68 Tidak lulus 

50 Eko Sugiono 5202414009 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Sudah menggunakan sistematika penulisan karya 

ilmiah yang baik. 

3. Sudah menerapkan kaidah ejaan. 

4. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung. 

5. Sudah dapat menuliskan istilah asing sesuai kaidah. 

6. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sesuai kaidah 

98 Lulus dengan 

pujian. 

51 Nisa Novita 

Rahayu 

Rahmawati 

1201414071 1. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif menjadi 

paragraf yang padu. 

2. Tidak konsisten menuliskan istilah asing. 

3. Belum dapat mengutip dari sumber sekunder. 

4. belum bisa menulis daftar pustaka. 

5. Banyak kutipan tidak disebutkan dalam daftar 

60 Tidak lulus 
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pustaka, diragukan keasliannya. 

 

Keterangan: 

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus diharapkan memperdalam materi sesuai dengan catatan pada tabel di atas. 

2. Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah 70, lulus dengan catatan, atau diragukan keaslian karya tulisnya dipersilakan melakukan 

remidial dengan mengumpulkan kembali karya tulis yang telah diperbaiki, dan dipresentasikan kepada dosen pada Selasa (28/6) mulai 

pukul 07.30-11.30 WIB di ruang MKU Rektorat lantai 3. 

3. Jika mahasiswa bersangkutan tidak melakukan remidial, maka nilai di atas akan digunakan sebagai bahan penilaian yang sah. 

4. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum pada daftar evaluasi di atas berarti belum mengumpulkan tugas akhir. 
 


