REKAPITULASI EVALUASI TUGAS AKHIR
PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI
MATA KULIAH UMUM BAHASA INDONESIA
DOSEN PENGAMPU: SURAHMAT, S.PD., M.HUM.
ROMBONGAN BELAJAR 54

No
1

Nama
Dwi
Ftiriyanti

NIM
1201414061

2

Ahmad
Subejo

3301414119

Catatan Penilaian
Nilai
Belum bisa menggunakan tanda petik secara tepat.
50
Belum dapat menggunakan cetak tebal dengan tepat.
Belum dapat menggunakan bentuk terikat “non:.
Belum dapat menulisa dokumen negara dengan tepat.
Masih ditemukan penggunaan kata tidak baku.
Belum dapat menulis bentuk deret tiga secara tepat.
Belum dapat menggunakan cetak miring dengan tepat.
Belum dapat mengutip dari sumber sekunder dengan tepat
(hlm. 6)
9. Masih ditemukan kesalahan penggunakan huruf kapital
(Hlm. 7)
10. Masih banyak ditemukan kesalahan penulisan tanda baca.
11. Belum dapat menulis daftar pustaka dengan baik.
1. Belum dapat menulis kata sambung (konjungsi) dengan 65
tepat (Hlm. Sampul).
2. Belum dapat menuliskan subjudul dengan tepat (Hlm. 1)
3. Masih terdapat kalimat tidak efektif (Hlm. 1)
4. Belum dapat menuliskan istilah asing dengan tepat
(Hlm. 1)
5. Belum dapat menuliskan nama penulis pada kutipan
tidak langsung.
6. Belum dapat menuliskan tanda baca titidk dua (:)
dengan tepat (Hlm. 4)
7. Belum dapat menggunakan penomoran subjudul dengan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rekomendasi
Tidak lulus

Tidak lulus

8.
9.
3

Ana Fatikhah 5401415016
Fakriani

4

Lailatul
Maghfiroh

5401415019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

5

Yuni
Anggraeni

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tepat (Hlm. 4, 5)
Belum dapat menuliskan judul buku secara tepat (Hlm.
9)
Belum dapat menuliskan kutipan dari sumber sekunder
(Hlm. 10)
Belum dapat menggunakan cetak tebal.
65
Belum dapat menggunakan huruf kapital dengan tepat.
Belum dapat mengutip dengan kutipan tidak langsung.
Masih kerap menggunakan kalimat yang tidak efektif.
Belum dapat menggunakan cetak miring dengan tepat.
Belum dapat menuliskan daftar pustaka.
Belum dapat mengembangkan gagasan menjadi latar 50
belakang masalah.
Belum mampu menyusun landasan teori.
Belum dapat menuliskan tanda baca titik dua (:) dengan
tepat.
Belum dapat menuliskan garis miring (/) dengan tepat.
Masih ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital
(Hlm. 4).
Belum dapat menuliskan tanda cetak miring (Hlm. 3)
Belum dapat menulis daftar pustaka
Belum memahami fungsi tanda petik.
55
Belum memahami penulisan tanda baca titik dua.
Belum dapat menggunakanhuruf kapital dengan tepat.
Belum dapat menuliskan dokumen negara (undangundang) dengan tepat (Hlm. 1)
Masih ditemukan kalimat tidak efektif (Hlm. 1, 2)
Belum dapat membedakan “di” sebagai kata depan dan
awalan.
Belum dapat menggunakan bentuk terikat (non).
Belum dapat menggunakan penomoran (Hlm. 2, 3)
Belum dapat menggunakan kaidah penulisan singkatan

Tidak lulus

Tidak lulus

Tidak lulus

6

Nur Azizah

6411415002

7

Isnaini Hanna 5401415052
Nurhidayah

8

Bagus Dwi 3401415056
Apriyanto

9

Diana
Esti 1601415095
Handayani

10

DAYTONA
RIZKIANI

2411414030

(Hlm 3)
10. Belum dapat menuliskan subbab dengan tepat.
11. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku namun
tidak dapat menulis sumber pustaka sumber internet.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
efektif dan paragraf yang logis dalam penulisan karya
ilmiah.
2. Kurang teliti menuliskan kata depan “di”.
3. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dengan baik.
1. Belum dapat menuliskan istilah asing dengan tepat
(lihat sampul. Hlm. 4, 5, 6, 8).
2. Belum dapat menuliskan kutipan dengan tepat (Hlm. 7)
3. Tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
efektif dan paragraf yang logis dalam penulisan karya
ilmiah.
2. Belum dapat memenggal judul dalam beberapa baris
secara tepat.
3. Sudah dapat menuliskan istilah asing.
4. Tidak teliti menggunakan tanda tanda (?)
5. Sudah dapat menulis kutipan langsung.
6. Suah dapat menuliskan daftar pustaka dengan tepat.
7.
1. Belum dapat merumuskan judul karya ilmiah sesuai
kaidah.
2. Masih ditemukan kalimat yang tidak memenuhi unsur
dasar kalimat (Hlm. 1)
3. Belum dapat menuliskan judul subbab dengan tepat.
4. Belum dapat menuliskan daftar pustaka dengan tepat
1. Belum dapat menuliskan istilah asing (Hlm. 3,4)
2. Masih terdapat kalimat yang tidak memenuhi unsur
dasar kalimat (Hlm. 3)

90

Lulus

70

Lulus
dengan
perbaikan

90

Lulus

75

Lulus

75

Lulus

11

Novi
Wulansari

7101415341

12

Wahid Noer 7101415196
Azizah

13

Wilis
Sekartaji
Palui

14

Siti
Sari

6102415043

Yunita 1301414034

3. Belum dapat menggunakan kaidah KTSP (Hlm. 5)
4. Belum dapat menulis konjungsi pada judul subbab
dengan tepat (Hlm. 5).
5. Belum dapat menuliskan nama tempat dengan tepat
(Hlm. 7)
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangan kalimat
menjadi paragraf dan karngan yang logis.
2. Sudah dapat menggunakan kaidah pengutipan langsung
dan tidak langsung dengan tepat.
3. Masih terdapat kesalahan dalam keidah pengutipan
sumber sekunder (Hlm. 4)
4. Sudah dapat menulis daftar pustaka dengan tepat
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
efektif dan paragraf yang logis dalam penulisan karya
ilmiah.
2. Mahasiswa dapat menuliskan kutipan langsung dan
tidak langsung.
3. Mahasiswa dapat menuliskan daftar pustaka dengan
tepat.
4. Mahasiswa kurang teliti menggunakan kata atau istilah
asing (Hlm. 6)
5. Kurang teliti dalam penulisan nama undang-undang
(Hlm. 6)
1. Mahasiswa belum teliti dalam penggunakan huruf
kapital, penulisan singkatan, dan penulisan istilah asing.
2. Belum teliti menuliskan akronim.
3. Tidak teliti menggunakan ejaan dalampenulisan daftar
pustaka.
1. Mahasiswa belum dapat menggunakan huruf cetak
miring dengan benar.
2. Mahasiswa belum dapat menuliskan singkatan dan
akronom dengan baik.

95

Lulus
pujian.

90

Lulus

65

Tidak lulus

80

Lulus

disertai

15

Arum Mareta

1301414010

16

Sri
Maya 3301414089
Anggun
Lestari

17

Moh.
Rijal 7101415333
Luthfi Mastur

3. Belum dapat menggunakan huruf kapital (Hlm.3, 12,
dan 13)
4. Mahasiswa sudah dapat menulis kutipan tidak langsung
dengan baik.
5. Mahasiswa dapat menulis daftar pustaka sumber buku
dengan baik.
1. Mahasiswa sudah dpat mengembangkan kalimat dan 70
paragraf yang baik.
2. Belum dapat menggunakan kaidah cetak miring dengan
konsisten.
3. Sudah dapat mengutip secara langsung, namun kurang
teliti menggunakan huruf kapital pada awal kutipan.
4. Berlebihan menggunakan tanda petik.
5. Tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa dapat mengembangkan kalimat dan paragraf 80
yang padu.
2. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung dengan
tepat.
3. Sudah dapat mengutip secara langsung, namun kurang
teliti menggunakan huruf kapital pada awal kutipan.
4. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dengan tepat.
1. Mahasiswa dapat mengembangkan kalimat dan paragraf 70
yang padu.
2. Tidak tepat menggunakan huruf kapital dan cetak tebal
dalam penulisan judul dalam teks (Hlm. 2)
3. Belum dapat menuliskan sumbe rkutipan dengan tepat
(Hlm 6, 10, 11, 12)
4. Belum dapat menggunakan kaidah KTSP (Hlm. 7)
5. Belum dapat menggunakan tanda titik dua (:) dengan
tepat.
6. Sudah dapat menulis sumber pustaka dari buku namun
belum bisa menulis sumber pustaka dari internet.

Lulus
dengan
perbaikan

Lulus

Lulus
dengan
perbaikan

18

Alfian Bagus 6301415058
Rahmat
Bukhori

19

Ucu Yulia

20

Nurul
Fajariyana

21

Feronika
Whilia

1. Kerap menggunakan kalimat tidak efektif (Hlm. 1).
2. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan akronim
(Hlm. 2)
3. Kurang tepat menggunakan tanda baca titik dua (:) (di
semua halaman)
4. Belum dapat menerapkan kaidah penomoran dengan
tepat (Hlm. 4, 5).
5. Sudah dapat menggunakan istilah asing dengan tepat.
6. Sudah dapat menulis daftar pustaka sumber buku,
namun tidak bisa menuis daftar pustaka sumber jurnal
ilmiah.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kaliat dan paragraf,
namun masih terdapat kalimat tidak efektif.
2. Belum dapat menggunakan huruf kapital dalam
penulisan nama tempat.
3. Tidak dapat menggunakan tanda kurung () untuk
menuliskan kutipan dengan baik.
4. Belum dapat menuliskan istilah asing sesuai kaidah.
5. Secara umum sudah dapat menerapkan kaidah penulisan
daftar pustaka, namun masih kurang teliti.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat dan paragraf
yang baik.
2. Belum dapat menggunakan sistematika penulisan yang
ideal.
3. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sumber buku
namun belum dapat menulis daftar pustaka sumber
jurnal.
4. Sudah dapat menuliskan istilah asing sesuai kaidah.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat dan paragraf
yang baik, logis, dan padu.
2. Masih banyak menggunakan huruf kapital secara tidak
tepat.

70

Lulus
dengan
perbaikan

70

Lulus
dengan
perbaikan

80

Lulus

70

Lulus
dengan
perbaikan

22

Istiqomah

23

Ferri Aryanto

24

Tika Isnavia

6411415023

2302415037

3. Tidak konsisten menerapkan kaidah pengutipan tidak
langsung.
4. Belumkonsisten menerapkan aturan penulisan daftar
pustaka.
5. Terindikasi melakukan plagiasi pada sejumlah bagian
karya tulis.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat dan paragraf 80
yang logis dan padu.
2. Konsisten menggunakan kaidah ejaan yang benar.
3. Belum konsisten menuliskan kutipan ke dalam daftar
pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat dan paragraf 70
yang logis dan padu.
2. Mahasiswa dapat menggunakan kaidah pengutipan
secara tidak langsung dengan baik, termasuk kutipan
sumber sekunder.
3. Belum dapat menerapkan kaidah penulisan istilah asing.
4. Masih diemukan kesalahan dalam penerapan kaidah
penomoran.
5. Ditemukan sejumlah kesalahan penulisan huruf kapital.
6. Belum dapat menuliskan daftar pustaka secara tepat.
7. Belum konsisten menuliskan sumber rujukan ke dalam
daftar pustaka.
1. Masih ditemukan kalimat yang tidak memenuhi unsur 60
minimal.
2. Sudah dapat menuliskan pengutipan tidak langsung dari
sumber primer namun tidak dapat menuliskan kutipan
dari sumber sekunder.
3. Belum konsisten menuliskan sumber rujukan ke dalam
daftar pustaka.
4. Belum dapat menulis daftar pustaka.

Lulus

Lulus
dengan
perbaikan

Tidak lulus

25

Erna
Sulistyarini

7101415192

26

Bachrul Lutfi 601415049
Al Firdaus

27

Chamidah
Ulin Rizky

5401415006

1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat dan paragraf 80
yang logis dan padu.
2. Belum dapat menggunakan bentuk terikat “antar”.
3. Belum konsisten menggunakan huruf kapital dalam
kutipan langsung (Hlm. 2).
4. Belum dapat menuliskan kutipan tidak langsung dari
sumber sekunder (Hlm. 7)
5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dengan tepat.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat efektif 55
namun belum dapat mengembangkan ide menjadi
karangan yang utuh dan padu.
2. Belum konsisten menerapkan kaidah menuliskan istilah
asing.
3. Belum dapat membedakan “di” sebagai awalan dan kata
depan.
4. Belum dapat mengutuip dengan kaidah yang tepat.
5. Belum dapat menuliskan daftar pustaka.
6.
1. Mahasiswa sudah dapat menyusun kalimat efektif 50
namun belum dapat mengembangkan ide menjadi
karangan yang utuh dan padu, terutama pada bagian
latar belakang.
2. Belum
dapat
secara
konsisten
membedakan
penggunaaan huruf kapital dan kecil.
3. Belum dapat menggunakan kaidah penomoran.
4. Belum dapat menggunakan tanda tanya (?) dengan
tepat.
5. Belum konsisten menerapkan kaidah penulisan istilah
asing atau daerah.
6. Terindikasi plagiasi karena menggunakan pendapat atau
data orang lain tanpa disertai sumber.
7. Belum dapat menuliskan daftar pustaka.

Lulus

Tidak lulus.

Tidak lulus.

28

Laras Ati

4211415035

29

Robidin
Mutofa

4211415015

30

Muhamad
Ade
Rahmatullah

5301414045

1. Mahasiswa belum lancar menyusun kalimat menjadi 55
paragraf yang padu.
2. Belum konsisten menggunakan huruf kapital (hlm. 1)
3. Belum menguasai kaidah pengutipan (hlm. 3)
4. Belum dapat menggunakan tanda titik dua (:) secara
benar.
5. Terindikasi plagiasi karene menggunakan data tanpa
disertai sumber (hlm. 5-11).
6. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sumber buku
namun belum dapat menulis daftar pustaka sumber
prosiding dan skripsi.
1. Mahasiswa belum dapat mengembangkan ide menjadi 50
sebuah karangan utuh, misalnya dalam mengembangkan
latar belakang masalah.
2. Belum dapat menggunakan kaidah ejaan, khususnya
penulisan istilah asing, penggunaan kata depan “di”,
penggunaan tanda hubung (-).
3. Belum dapat menuliskan judul subbab sesuai kaidah.
4. Belum dapat menulis daftar pustaka dengan kaidah yang
tepat.
5. Tugas yang dikirimkan kepada dosen agaknya dibuat
terburu-buru.
1. Mahasiswa belum lancar menyusun kalimat menjadi 60
paragraf yang padu, namun terdapat sebuah kekeliruan
ketika menggunakan pasangan tetap (Hlm. 1)
2. Mahasiswa belum konsisten menerapkan kaidah ejaan
penulisna kata asing, penggunaan awalan “di”, bentuk
terikat antar, tanda titik dua, tanda hubung.
3. Belum dapat menerapkan kaidah pengutiptan yang
tepat.
4. Tidak mencantumkan daftar pustaka.

Tidak lulus.

Tidak lulus

Tidak lulus

31

Aprilia Citra 6301415062
Dewi

32

Muhamad
Abi Maskhun

33

Farid Wujdi

4211415019

34

Siti A’isah

2302415020

1. Mahasiswa dapat mengembangkan kalimat efektif,
namun belum dapat menyusun paragraf yang baik
dengan mempertimbangkan kesatuan dan kepaduan.
2. Dapat ditemukan sejumlah kalimat tidak baku (Hlm. 2).
3. Belum dapat menggunakan kaidah ejaan, dalam
penggunaan kata depan “di”, penggunaan huruf kapital,,
penulisan tanda titik dua.
4. Belum dapat menuliskan nama narasumber dalam
penulisan kutipan.
5. Sudah dapat menulis dagtar pustaka sumber skripsi,
namun tidak dapat menulis sumber pustaka dari internet.
6. Sejumlah kutipan tidak dicantumkan sumbernya dalam
daftar pustaka sehingga dapat diindikasikan plagiasi.
1. Mahasiswa dapat mengembangkan kalimat dan paragraf
yang satu dan padu.
2. Tidak teliti dalam penggunaan kata baku salat.
3. Tidak teliti dalam penggunaan kata depan di.
4. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari sumber
internet dan skripsi.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
efektif.
2. Belum konsisiten menggunakan kaidah ejaan, misalnya
dalam penggunaan tanda tanga (?), penggunaan huruf
kapital (Hlm. 2), dan penulisan istilah asing.
3. Belum dapat menulis daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Belum menguasai kaidah penomoran subjudul.
3. Belum dapat mengutip dengan tepat.
4. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka sumber buku
namun belum dapat menulis sumber pustaka sumber
internet.

65

Tidak lulus.

75

Lulus

65

Tidak lulus.

70

Lulus
dengan
perbaikan

35

Fitri Aji Nury 25014121123
stuti

36

Swasti
Masayu Puji

1511414153

37

Yuyun
Mardiyati

2501412017

5. Sejumlah kutipan tidak tercantum sumbernya dalam
daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 85
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Mahasiswa memanfaatkan sumber yang cukup banyak
untuk memperkuat argumentasi teoretiknya.
3. Masih terdapat berbagai kesalahan ejaan, seperti
penggunaan huruf kapital, tanda hubung,
4. Sudah dapat menulis kutipan tidak lansung dari sumber
primer, namun tidak dapat menulis dari sumber
sekunder.
5. Sudah dapat menulis dafar pustaka dengan baik.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 85
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Mahasiswa menggunakan berbagai sumber untuk
memperkuat argumentasi teorinya.
3. Sudah dapat mengutip secara langsung maupun tidak
langsung, namun dalam kutipan langsung kerap tidak
teliti menggunakan huruf kapital pada awal kutipan.
4. Sudah dapat menggunakan kaidah penulisan tidak
langsung, namun tidak cermat dalam penggunaan
sumber sekunder.
5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka buku.
6. Kurang cermat dalam penulisan daftar pustaka sumber
skripsi.
7. Belum dapat menulis daftar pustaka sumber jurnal
ilmiah.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 70
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Mahasiswa belum menguasai sejumlah kaidah ejaan,
seperti penulisan huruf kapital, penulisan kata depan
dan awalan di, serta penulisan bentuk deret.

Lulus

Lulus.

Lulus
dengan
perbaikan.

38

Aliyah Afifah 1511515121
Salma

39

Nur Afidah

40

Siti
Azizah

1511414125

Nur 1511414126

3. Sudah dapat menulis kutipan tidak langsung sesuai
kaidah, namun tampak belum teliti.
4. Tidak mencantumkan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 75
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Telah menggunakan sumber pustaka yang cukup untuk
membangun argumentasi teoretik.
3. Mahasiswa belum bisa menuliskan judul karangan
dalam teks dengan benar.
4. Masih sering ditemui kesalahan penggunaan kaidah
ejaan, seperti tanda baca, cetak miring, dan penulisan
kata majemuk (orang tua).
5. Sejumlah kutipan tidak dicantumkan sumbernya pada
daftar pustaka.
6. Penulisan daftar pustaka dari buku dan skripsi sudah
disusun berurutan, namun kurang tanda titik.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 98
efektif dan menyusun paragraf dengan padu sehingga
tulisannya sangat mudah dipahami.
2. Sudah dapat mengutip secara tidak langsung, baik dari
sumber primer maupun sekunder.
3. Terdapat penulisan penomoran yang tidak tepat (hlm.
7).
4. Sudah dapat menulis daftar pustaka dari berbagai
sumber sesuai kaidah.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 80
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Masih ditemukan sejumlah kesalahaan ejaan, seperti
penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik
dua, dan cetak tebal yang tidak sesuai kaidah.
3. Mahasiswa menggunakan banyak sumber, namun
sebagian besar tidak tercantum dalam daftar pustaka.

Lulus

Lulus
pujian

Lulus

disertai

41

Wikky
Zandagi

3101413102

1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 98
efektif dan menyusun paragraf dengan padu swhingga
tulisan mudah dipahami pembaca.
2. Mahasiswa sudah meberdayakan sumber pustaka yang
cukup banyak untuk memperkuat argumentasinya.
3. Sudah dapat menggunakan kadiah pengutipan, baik
langsung maupun tidak langsung.
4. Masih terdapat kesalahan ejaan, namun dalam jumlah
kecil.
5. Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari berbagai
sumber.

Lulus
pujian

42

Ardhi
Noorkhan
Syuhada

3401415046

Tidak lulus

43

Faizal Yoga 3301414105
Gustian

44

Syarifah
Fatimah

1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 65
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Mahasiswa belum memberdayakan sumber pustaka.
3. Belum menguasai kaidah pengutipan yang tepat.
4. Tidak menyertakan daftar pustaka.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 78
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Mahasiswa belum dapat menulis judul skripsi dalam
teks (lihat hlm. 3)
3. Sudah dapat menguti secara tidak langsung dari sumber
primer, namun masih keliru mengutip dari sumber
sekunder.
4. Penulisan daftar pustaka selalu terbalik antara kota dan
penerbit.
1. Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 95
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
2. Masih terdapat sejumlah kesalahan ejaan terutama
dalam penulisan istilah asing (hlm. 6, 7), meskipun
sedikit.
3. Sudah dapat mengutip secara langsung dan tidak

3301414109

disertai

Lulus

Lulus
pujian.

disertai

4.
45

Vika
Yunitasari

3301414110

1.
2.
3.
4.
5.
6.

46

Ratna

3301414085

1.

2.
3.

4.

langsung sesuai kaidah pengutipan.
Sudah dapat menuliskan daftar pustaka dari berbagai
sumber.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 80
efektif dan menyusun paragraf dengan padu.
Mahasiswa memanfaatkan sumber pustaka yang cukup
variatif.
Belum dapat menggunakan kaidah cetak tebal (lihat
dalam penlusian judul penelitian, hlm. 6)
Mahasiswa sudah menggunakan kaidah penguitpan
langsung dan tidak langsung dari sumber primer.
Namun dalam pengutipan dari sumber sekunder,
terdapat sejumlah kesalahan.
Mahasiswa sudah dapat menulis daftar pustaka dari
sumber buku dengat tepat, namun belum dapat menulis
daftar pustaka sumber internet.
Mahasiswa sudah dapat mengembangkan kalimat 70
efektif dan menyusun paragraf dengan padu, namun
masih ditemukan sejumlah kalimat tidak baku karena
tidak memenuhi unsur minimal.
Mahasiswa sudah menggunakan kaidah pengutipan
dengan tepat.
Masih banyak kesalahan ejaan, mulai dari penggunaan
tanda baca, penggunaan kat asing, hingga penggunaan
huruf kapital.
Daftar pustaka sudah disusun sesuai kaidah, namun
tidak konsisiten dalam penulisan tahun terbit.
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Keterangan:
1.
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.
2.
Jika mahasiswa bersangkutan tidak melakukan remidial, maka nilai di atas akan digunakan sebagai bahan penilaian yang sah.

3.

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

