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No
1

Nama
Rifqi Ilhami

NIM
7311415036

1.

2.

3.
4.
5.
2

Siti Khotimah 7311415020

1.
2.

3.

4.
5.
3

Arijal Ridho

1511415109

Catatan Penilaian
Nilai
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat dan
80
paragraf menjadi satuan gagasan berpikir yang logis
dalam latar belakang masalah.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kalimat tidak
efektif, berkaitan dengan penggunaan kata hubung
(konjungsi) “sedangkang”.
Mahasiswa kurang cermat dalam menerapkan kaidah
penulisan nama tempat dan institusi.
Sudah dapat mengutip secara tidak langsung.
Sudah dapat menulis daftar pustaka dari sumber skripsi,
buku, dan internet.
Mahasiswa tampak sudah dapat mengembangkan
78
kalimat dan paragraf menjadi padu.
Mahasiswa sudah menggunakan kaidah pengutipan
secara tidak langsung, namun tidak secara konsisten
diterapkan.
Masih banyak kesalahan ejaan, berkaitan dengan tanda
baca, penulisan huruf kapital, dan penulisan istilah
asing.
Sejumlah kutipan tidak disebutkan sumbernya dalam
daftar pustaka.
Sudah dapat menulis daftar pustaka dari buku.

1. Penulis tampak belum dapat mengembangkan kalimat
efektif dan mengembangkan kalimat menjadi paragraf

65

Rekomendasi
Lulus

Lulus

Tidak lulus.

2.

3.

4.
4

Hendrik
Setiawan

7311415190

1.

2.

3.

5

Dewi Lusiana

7311415055

4.
1.
2.

6

Nafa Andita
Setya Rini

7311415115

3.
4.
1.
2.

yang padu.
Terdapat berbagai kesalahan kaidah ejaan, seperti
penggunaan kata depan “di”, penggunaan huruf kapital,
kata baku, dan penulisan kata asing.
Pada beberapa bagian sudah dapat mengutip dengan
kaidah yang tepat, namun pada beberapa bagian lainnya
salah.
Mahasiswa tidak melengkapi karyanya dengan daftar
pustaka.
Mahasiswa belum dapat mengembangkan kalimat yang 68
efektif dan merangkainya menjadi paragraf yang padu
dan logis.terlihat dalam subab Tinjauan Pustaka, kalimat
tidak tersusun dengan baik.
Mahasiswa sudah berusaha menerapkan kaidah ejaan,
antara lain dalam penulisan istilah asing, namun masih
banyak kesalahaan ejaan yang dilakukan.
Mahasiswa belum dapat menerapkan kaidah pengutipan
secara tidak langsung.
Mahasiswa tidak mencantumkan daftar pustaka.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
70
efektif dan paragraf yang padu.
Masih terdapat sejumlah kesalahaan ejaan yang
konsistan dilakukan, seperti penulisan tanda hubung dan
tanda titik dua.
Sudah dapat mengutip secara tidak langsung.
Tidak menyertakan daftar pustaka.
Mahasiswa belum bisa membuat sampul karya ilmiah
50
sesuai kaidah.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
dengan baik, namun belum dapat mengembangkan
paragraf menjadi satuan gagasan yang utuh, satu, dan
padu.

Tidak lulus.

Lulus dengan
catatan harus
menambahkan
daftar pustaka.

Tidak lulus

7

Kiki Ayuning
Utami

043

8

Ani Mutiana

7311415121

9

Siti Nurul
Hidayah

7311415032

3. Mahasiswa belum dapat menerapkan kaidah ejaan,
seperti penggunaan tanda petik, penulisan singkatan,
dan tanda baca.
4. Mahasiswa belum dapat menggunakan kaidah
penomoran.
5. Mahasiswa tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah mengembangkan kalimat yang
68
efektif.
2. Ditemukan sebuah paragraf yang plagiasi (sama
persis) dengan karya orang lain.
3. Latar belakang hanya merupakan kumpulan kutipan
dari karya orang lain.
4. Mahasiswa mengabaikan kaidah ejaan, terutama
dalam penulisan istilah asing.
5. Mahasiswa mengabaikan kaidah penulisan paragraf.
6. Tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Tata tulisan berantakan, tampaknya tidak serius dalam
55
mengerjakan.
2. Bab 1 dan 2 hanya berisi kumpulan kutipan, nyaris tidak
ada kalimat yang ditulis oleh mahasiswa sendiri.
3. Terdapat berbagai kesalahan ejaan, misalnya dalam
penulisan konjungsi.
4. Meskipun menggunakan banyak kutipan, tetapi tidak
mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat yang
70
baik, namun belum dapat mengembangkan ide menjadi
karangan utuh.
2. Terdapat berbagai kesalahan ejaan, seperti penulisan
cetak teba, penulisan kata depan di, titik dua (:)
3. Belum dapat mengutip secara baik, sesuai kaidah
pengutpan.
4. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku.

Tidak lulus.

Tidak lulus

Lulus dengan
catatan perbaikan

10

Shofiana
Shoimatun

7311415031

11

Andre Ageng
Satryo

7311415117

12

Maya Aprilia
Sari

7111415011

13

Ayu
Wulandari

7111415015

5. Sejumlah data yang dikutip tidak tercantum di daftar
pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat dan
paragraf menjadi kalimat dan paragraf yang satu dan
padu, namun terdapat satu kalimat tidak efektif (lihat
abstrak, hlm. 1)
2. Masih terdapat kesalahan ejaan, berkaitan dengan
penulisan huruf kapital (abstrak, hlm. 1)
3. Sudah dapat melakukan pengutipan sesuai kaidah.
4. Belum menerapkan kaidah penomoran.
5. Sudah dapat menulis daftar pustaka dari buku, namun
belum dapat menulis dari sumber undang-undang.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya
kalaimat tidak efektif (hlm. 1).
2. Ada kesalahaan ejaan, berkaitan dengan penggunaan
tanda tanga (hlm. 1), huruf kapital (hlm. 2, 3).
3. Mahasiswa belum dapat menulis daftar pustaka sesuai
kaidah.
1. Mahasiswa dapat mengembangkan kalimat dengan baik.
2. Terdapat berbagai kesalahan ejaan, seperti penulisan
huruf kapital, tanda titik dua, dan tanda tanya.
3. Belum dapat mengutip dengan kaidah pengutipan yang
benar.
4. Tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat yang
efektif dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu.
Namun masih ditemukan kalimat yang tidak logis (hlm.
5)
2. Masih sering keliru menerapkan kaidah ejaan, seperti
penulisan tanda baca (tanda tanya, titik dua, dan titik),
huruf kapital, dan penulisan istilah asing.

78

Lulus

65

Tidak lulus

60

Tidak lulus

60

Tidak lulus.

14

Siti Isnatul
Choiriah

7311415029

15

Risatya
Dandion

7111415062

16

Aprilia Dwi
Astuti

7311415030

17

Yenny

7311415038

3. Belum dapat menggunakan kaidah penulisan judul
subbab.
4. Tidak menyertakan daftar pustaka
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
dengan efektif, menyusunnya menjadi paragraf yang
padu dan logis.
2. Masih ditemukan sejumlah kata tidak baku, seperti
propinsi.
3. Namun, dalam penulisan masih banyak sekali ditemui
kesalaahan ejaan, mulai dari penulisan huruf kapital,
tanda baca, penulisan istilah asing, hingga penulisan
konjungsi dalam dalam judul.
4. Sudah dapat menguitp secara tidak langsung namun
belum konsisten.
5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari buku,
namun belum dapat menuliskan daftar pustaka dari
internet.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
dengan efektif, menyusunnya menjadi paragraf yang
padu dan logis.
2. Kesalahan ejaan relatif sedikit, yaitu hanya pada
penulisan tanda baca titik dua dan tanda tanya.
3. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung.
4. Tidak mencantumkan sumber pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
dengan efektif, menyusunnya menjadi paragraf yang
padu dan logis.
2. Masih ditemukan berbagai kesalahan ejaan, berkaitan
dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital tidak
tepat, dan penulisan istilah asing.
3. Belum dapat menulis daftar pustaka.
1. Pada bagian latar belakang masalah, mahasiswa sudah

75

Lulus

70

Lulus asal dapat
melengkapi daftar
pustaka dengan
kaidah yang benar.

65

Tidak lulus.

70

Lulus dengan

Kurniawati

2.
3.

4.

18

19

Lutfi Adi
Pratama
Muhamad
Khazim

7311415119

1.

7311415134

2.
1.

2.
3.
4.
20

Diana
Rahmawati

7111415052

1.

2.
3.
21

Fitri Pujianti

7111415018

1.

dapat mengembangkan kalimat dengan efektif dan
merangkai menjadi paragraf yang padu, namun pada
bab kedua tidak.
Belum dapat mengutip, baik berupa kutipan langsung
maupun tidak langsung.
Belum dapat menggunakan kaidah ejaan yang baik,
terutama dalam tanda baca dan penggunaan huruf
kapital.
Daftar pustaka dari sumber tertulis sudah ditulis baik,
tetapi belum dapat menunjukkan menulis daftar pustaka
dari sumber lain.
Penulisan berantakan, tampak bahwa karya tulis ini
ditulis dengan terburu-buru atau tidak serius.
Tidak mencantumkan daftar pustaka.
Pada latar belakang masalah, mahasiswa sudah dapat
mengembangkan kalimat efektif dan disusun menjadi
paragraf yang padu dan logis.
Namun pada bab berikutnya, ditemukan sejumlah
kalimat yang tidak efektif.
Terdapat berbagai kesalahan ejaan, mulai dari tanda
baca, penulisna huruf kapital, penulisan istilah asing.
Daftar pustaka telah disusun sesuai ketentuan, namun
dengan tanda baca yang tidak tepat.
Dalam latar belakang masalah, mahasiswa sudah dapat
mengembangkan kalimat efektif dan disusun menjadi
paragraf yang padu dan logis. Namun demikian, masih
terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif.
Sudah dapat mengutip secara tidak langsung, meskipun
tidak konsisten.
Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari buku dan
jurnal, namun tidak konsisten.
Sudah dapat mengembangan kalimat efektif dan

perbaikan

40

Tidak lulus

65

Tidak lulus

70

Lulus dengan
perbaikan.

68

Lulus dijka

2.
3.
22

Listia

1102415041

1.

2.
3.

23

Nazla Umami
Solekha

1601415053

24

Melisa
Azhari

1511415037

25

Tri Rizqi
Pangesti

7311415125

4.
1.

menyusunnya menjadi paragraf yang padu, logis, dan
nyaman dibaca.
Sudah dapat mengutip secara tidak langsung.
Banyaknya sumber kutipan tanpa disertai sumber
pustaka membuat karya ini terindikasi plagiasi.
Sudah dapat mengembangan kalimat efektif dan
menyusunnya menjadi paragraf yang padu, logis, dan
nyaman dibaca.
Masih terdapat berbagai kesalaahn ejaan,
Sudah dapat melakukan pengutipan secara tidak
langsung dengan benar, namun sering keliru mengutip
secara langsung.
Sudah dapat menulis daftar pustaka dengan benar.
Banyaknya kutipan yang digunakan tanpa disertai daftar
pustaka mengindikasikan karya ini plagiasi.

1. Mahasiswa belum mengetahui kaidah penulisan judul
karya ilmiah.
2. Sudah dapat mengembangkan kalimat efektif, namun
belum dapat mengembangkannya menjadi karangan
yang utuh.
3. Banyak ditemukan kesalahan ejaan.
4. Belum dapat menuliskan istilah asing.
5. Banyaknya kutipan tanpa disertai daftar pustaka dapat
dijadikan indikasi bahwa isi karya ilmiah ini adalah
plagiasi.
1. Secara umum mahasiswa sudah dapat menggunakan
kalimat efektif serta menyusunnya menjadi paragraf
yang padu.
2. Telah menggunakan sumber referensi dari berbagai

dilengkapi daftar
pustaka yang
ditulis dengan
kaidah yang benar.
80

Lulus

?

Mahasiswa agar
mempertanggungjawabkan
keaslian
tulisannya.
Tidak lulus

50

75

Lulus jika dapat
membuktikan
keaslian.

3.
26

Fia Irfani

7311415122

4.

5.

6.
7.
8.
27

Dida Sovia

7311415021

1.

2.

3.
4.
5.
6.

28

Farhan Zakki
Nugraha

7311415127

1.

jenis, namun belumdapat menuliskan daftar pustaka
dengan baik.
Karena pertimbangan nomor 2 di atas, saya meragukan
keaslian karya tulis ini.
Baik bab 1 maupun bab 2 karya tulis ini ditulis dengan
kesungguhan, memanfaatkan berbagai sumber pustaka
yang relevan.
Secara umum mahasiswa sudah dapat menggunakan
kalimat efektif serta menyusunnya menjadi paragraf
yang padu.
Masih terdapat berbagai kesalahaan ejaan, misalnya
penggunaan tanda baca dan penggunaan cetak miring.
Belum dapat menuliskan judul karya tulis ilmiah yang
disebutkan dalam teks.
Sudah dapat menyusun daftar pustaka dari berbagai
jenis sumber.
Pada bagian pendahuuan, penulis sudah bisa
mengembangkan kalimat efektif, namun pada bagianbagian selanjutnya penulis lebih banyak mengumpulkan
kutipan.
Terdapat berbagai kutipan tidak langsung dalam isi
tulisan yang sumbernya tidak dicantumkan pada daftar
pustaka.
Terdapat kesalahan penulisan nama penulis.
Tidak teliti menulis istilah berbahasa asing sesuai
ketentuan.
Tidak tepat menggunakan cetak tebal (hlm. 9)
Sudah dapat menuliskan sumber pustaka dari buku,
namun tidak bisa menuliskan sumber pustaka dari jurnal
dan skripsi.
Secara umum mahasiswa sudah dapat menggunakan
kalimat efektif serta menyusunnya menjadi paragraf

85

Lulus

70

Lulus dengan
perbaikan.

68

Dapat diluluskan
jika disertai daftar

2.

29

Dwi Astuti

7311415130

3.
1.

2.
3.
4.
5.
1.

30

2.
3.
4.

31

32

Dwi Putri
Lestari

Selvia Fitri
Agustin

7311415189

5.
1.

7311415046

2.
3.
4.
5.
1.
2.

yang padu.
Sudah dapat mengutip secara tidak langsung dari
sumber primer, namun belum bisa mengutip dari
sumber sekunder.
Tidak menyertakan daftar pustaka.
Secara umum mahasiswa sudah dapat menggunakan
kalimat efektif serta menyusunnya menjadi paragraf
yang padu.
Relatif tidak banyak ditemukan kesalahan ejaan.
Mahasiswa belum teliti dalam menggunakan kaidah
pengutipan.
Belum dapat menggunakan cetak tebal dengan tepat.
Tidak menyertakan daftar pustaka.
Pada bagian awal, mahasiswa sudah dapat
mengembangkan kalimat efektif yang udah dipahami
pembaca.
Belum dapat menulis kata majemuk dengan tepat
(contoh: melatar belakangi).
Belum dapat menggunakan cetak tebal dengan tepat.
Belum dapat menyusun proposal dengan sistematika
yang tepat.
Tidak menyertakan daftar pustaka.
Mahasiswa belum dapat mengembangkan kalimat efektif
dengan menggunakan konjungsi “sehingga” dan
“sedangkan” sebagai awal paragraf.
Sudah dapat menuliskan kutipan tidak langsung.
Tidak konsisten (tidak teliti?) menggunakan tanda baca.
Belum memahami penggunaan cetak mirig.
Tidak menyertakan daftar pustaka.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat efektif
dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu.
Mahasiswa sudah dapat menulis kutipan langsung dari

pustaka yang baik.

65

Dapat diluluskan
jika disertai daftar
pustaka yang baik.

60

Tidak lulus.

60

Tidak lulus

70

Lulus dengan
perbaikan pada
daftar pustaka.

3.
4.
33

Tiara
Andriani
Ahmadi

7111415053

1.

2.

34

Putri Nurul
Aeni

7311415131

3.
4.
1.
2.

3.
4.

35

36

Lilis
Setyowati

7111415046

sumber primer namun belum dapat menulis kutipan dari
sumber sekunder.
Tidak konsisten menerapkan fungsi cetak tebal (hlm. 2)
Sudah dapat menulis daftar pustaka dari buku, namun
belum bisa menulis daftar pustaka dari jurnal dan skripsi
Mahasiswa belum dapat menerapkan prinsip penulisan
60
kalimat efektif, terbukti dengan penggunaan konjungi
“dan” pada awal kalimat.
Belum dapat menuliskan kutipan sesuai kaidah
penulisan.
Terdapat berbagai kesalahan penulisan dan ejaan.
Tidak mencantumkan daftar pustaka.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat efektif. 85
Sudah dapat menuliskan kutipan tidak langsung dari
sumber primer, namun tidak bisa menulis dari sumber
sekunder.
Telah menggunakan daftar pustaka yang kaya untuk
memperkuat argumentasi.
Sudah dapat menulis daftar pustaka dari buku, jurnal
ilmiah, namun belum bisa menulis daftar pustaka dari
internet.

5.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat efektif. 55
2. Belum teliti menggunakan tanda baca.
3. Banyak sumber tetapi tidak dilengkapi dengan daftar
pustaka, terindikasi plagiasi.
1. Mahasiswa belum dapat menerapkan kaidah ejaan,
55
terutama dalam penulisan konjungi pada judul(lihat
sampul), serta kaidah penggunaan huruf kapital (lihat
kata pengantar).
2. Pada bagian latar belakang, mahasiswa sduah dapat
menuangkan gagasan dengan kalimat yang efektif.

Tidak lulus.

Lulus

Tidak lulus.

Tidak lulus.

37

Ati Arifiah
Siswi

38

Dini Nuriani

7111415100

39

Gilang Fajar
Kurniawan

7111415059

40

Ilham Abdul
Malik

1511415082

3. Pemenggalan kalimat dan paragraf tidak rapi, tampak
dikerjakan terburu-buru.
4. Tidak disertai daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat efektif.
2. Sudah dapat menggunakan kaidah pengutipan, namun
tidak konsisten.
3. Sudah dapat menulis daftar pustaka namun tidak
konsisten.
1. Pada bagian awal (latar belakang) sudah dapat
mengembangkan kalimat efektif, namun pada bagian
slanjutnya karya berisi kumpulan kutipan.
2. Belum memahami penulisan judul karya ilmiah di dalam
teks.
3. Terdapat sejumlah kaidah ejaan yang mendasar, seperti
penulisan huruf kapital, tanda baca.
4. Terdapat sejumlah kutipan dari buku penulis asing
namun tidak disertai daftar pustaka, terindikasi plagiasi.
1. Pada bagian awal (latar belakang) sudah dapat
mengembangkan kalimat efektif dan paragraf padu.
2. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan judul subbab
dengan baik.
3. Menggunakan kutipan dari berbagai sumber tanpa
disertai daftar pustaka, terindikasi plagiasi.
1. Untuk menuliskan latar belakang, mahasiswa belum
dapat mengembangkan kalimat dan paragraf menjadi
satuan karangan yang utuh.
2. Belum dapat menerapkan kaidah ejaan,terutama fungsi
tanda petik.
3. Sistematika penulisan berantakan, kemungkinan
disusun dengan terburu-buru atau tidak serius.
4. Tidak disertai daftar pustaka.

75

Lulus

55

Tidak lulus.

55

Tidak lulus.

45

Tidak lulus

Keterangan:
1.
2.
3.

Mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah 70 dipersilakan melakukan remidial dengan mengikuti tes lisan (wawancara) pada Senin, 27
Juni 2016 di Ruang MKU Rektorat Lantai 2. mulai pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.
Jika mahasiswa bersangkutan tidak melakukan remidial, maka nilai di atas akan digunakan sebagai bahan penilaian yang sah untuk
digunakan sebagai nilai tugas, selain nilai aktivitas kelas dan ujian akhir semester.
Mahasiswa yang namanya tidak tercantum pada daftar evaluasi di atas berarti belum mengumpulkan tugas akhir.

