
RUBRIK PENILAIAN TUGAS INDIVIDU MATA KULIAH ILMU KEWARGANEGARAAN 

NAMA : 

NIM : 

Kriteria Skor Indikator Skor 

Perolehan 

Judul dan abstrak 

(1) 

4 
Abstrak terdapat SEMUA komponen: 1) tujuan ditulisnya artikel, yaitu untuk 

mengetahui atau menjawab rumusan masalah yang dibuat. 2) hasil pembahasan 

dan 3) kesimpulan. Maksimal 200 kata. 

Terdapat identitas lengkap penulis, judul maksimal 20 kata. 

 

 

3 
Abstrak HANYA terdapat DUA komponen dari 3 komponen berikut: 1) tujuan 

ditulisnya artikel, yaitu untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah yang 

dibuat. 2) hasil pembahasan dan 3) kesimpulan. Maksimal 200 kata. 

Terdapat identitas lengkap penulis, judul maksimal 20 kata. 

 

2 
Abstrak HANYA terdapat SATU komponen dari 3 komponen berikut: 1) tujuan 

ditulisnya artikel, yaitu untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah yang 

dibuat. 2) hasil pembahasan dan 3) kesimpulan. Lebih dari 200 kata. 

Terdapat identitas lengkap penulis, judul maksimal 20 kata. 

 

1 
Abstrak sama sekali TIDAk memuat 3 komponen berikut: 1) tujuan ditulisnya 

artikel, yaitu untuk mengetahui atau menjawab rumusan masalah yang dibuat. 2) 

hasil pembahasan dan 3) kesimpulan. Lebih dari 200 kata. Identitas penulis 

kurang lengkap, judul lebih dari 20 kata. 

 

  

  

Sistematika 

(2) 

4 
Memenuhi SEMUA komponen sistematika meliputi: judul, identitas, abstrak. 

Pendahuluan : berisi latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan;  

(sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

• Metode (metode untuk memecahkan  
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Perolehan 

  permasalahan); -> Studi Pustaka 

• Hasil dan pembahasan; 

• Kesimpulan; 

• Daftar Pustaka.  

 

3 
Terdapat 2 komponen sistematika yang tidak ada dari komponen sistematika 

yang meliputi: judul, identitas, abstrak. 

Pendahuluan : berisi latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan;  

(sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

• Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka 

• Hasil dan pembahasan; 

• Kesimpulan; 

• Daftar Pustaka.  

 

2 
Terdapat 3-6 komponen sistematika yang tidak ada dari komponen sistematika 

yang meliputi: judul, identitas, abstrak. 

Pendahuluan : berisi latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan;  

(sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

• Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka 

• Hasil dan pembahasan; 

• Kesimpulan; 

• Daftar Pustaka.  

 

1 
Terdapat lebih dari 6 komponen sistematika yang tidak ada dari komponen 

sistematika yang meliputi: judul, identitas, abstrak. 

Pendahuluan : berisi latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan;  

(sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 
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• Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka 

• Hasil dan pembahasan; 

• Kesimpulan; 

• Daftar Pustaka.  

 

  

Ketentuan penulisan 

(3) 

4 
Makalah dituliskan pada halaman berukuran A4 dengan margin kiri 3 cm, 

margin kanan, margin atas dan bawah 2,5 cm. Makalah dituliskan dengan 

jumlah halaman 10-15 halaman yang  disimpan dalam bentuk  format word 97-

2003 Document (.doc) . maksimal 100 mb 

 

Jika menggunakan gambar dan tabel dituliskan menggunakan format rata 

tengah. Setiap gambar dan tabel haruslah diberi nomor dan judul serta diacu 

pada tulisan.  

 

 

3 
Makalah dituliskan TIDAK memenuhi 1 kriteria , yaitu pada halaman berukuran 

A4 dengan margin kiri 3 cm, margin kanan, margin atas dan bawah 2,5 cm. 

Makalah dituliskan dengan jumlah halaman 10-15 halaman yang  disimpan 

dalam bentuk  format word 97-2003 Document (.doc) . maksimal 100 mb. 

Tabel dituliskan menggunakan format rata tengah. Setiap gambar dan tabel 

haruslah diberi nomor dan judul serta diacu pada tulisan.  

 

 

2 
Makalah dituliskan TIDAK memenuhi lebih dari 2  kriteria , yaitu pada halaman 

berukuran A4 dengan margin kiri 3 cm, margin kanan, margin atas dan bawah 

2,5 cm. Makalah dituliskan dengan jumlah halaman 10-15 halaman yang  

disimpan dalam bentuk  format word 97-2003 Document (.doc) . maksimal 100 

mb. 

Tabel  TIDAK dituliskan menggunakan format rata tengah. Setiap gambar dan 

tabel haruslah diberi nomor dan judul serta diacu pada tulisan.  
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1 
Makalah dituliskan TIDAK memenuhi lebih dari 3  kriteria , yaitu pada halaman 

berukuran A4 dengan margin kiri 3 cm, margin kanan, margin atas dan bawah 

2,5 cm. Makalah dituliskan dengan jumlah halaman 10-15 halaman yang  

disimpan dalam bentuk  format word 97-2003 Document (.doc) . maksimal 100 

mb. 

Tabel  TIDAK dituliskan menggunakan format rata tengah. Setiap gambar dan 

tabel haruslah diberi nomor dan judul serta TIDAK diacu pada tulisan. 

 

  

Subtansi Artikel 

(4) 

4 
Terdapat kesesuaian latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan;  

(relevansi,sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

Terdapat kesesuaian Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka. 

Terdapat  kesesuaian Hasil dan pembahasan didukung data ; 

Penarikan kesimpulan konsisten dengan pembahasan. 

 

 

3 
Terdapat kesesuaian latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan; 

(relevansi,sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

Terdapat kesesuaian Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka. 

Terdapat  kesesuaian Hasil dan pembahasan TIDAK  didukung data ; 

Penarikan kesimpulan konsisten dengan pembahasan. 

 

2 
Terdapat kesesuaian latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan; 

(relevansi,sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

Terdapat kesesuaian Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka. 

Terdapat  kesesuaian Hasil dan pembahasan TIDAK  didukung data ; 
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Penarikan kesimpulan TIDAK konsisten dengan pembahasan. 

 

1 
TIDAK terdapat kesesuaian latar belakang,  permasalahan, 

  tujuan; 

(TIDAK ada relevansi,sesuai kajian mk ilmu kewarganegaraan) 

Terdapat kesesuaian Metode (metode untuk memecahkan  

  permasalahan); -> Studi Pustaka. 

Terdapat  kesesuaian Hasil dan pembahasan TIDAK  didukung data ; 

Penarikan kesimpulan TIDAK konsisten dengan pembahasan. 

 

  

Daftar Pustaka 

(5) 

4 
Penulisan sumber kutipan menggunakan format penomoran [1], [2] dan 

seterusnya. Daftar Pustaka hanya memuat Pustaka yang secara langsung 

diacu/menjadi sumber kutipan. 

Makalah MINIMAL sudah  menggunakan: 

3 buku teks/ e book yang relevan 

10 jurnal nasional bereputasi 

3 jurnal internasional bereputasi 

3 proseding internasional 

2 proseding nasional 

2 sumber data lain yang valid (bps, media masa cetak/elektronik terpercaya). 

 

 

3 
Penulisan sumber kutipan menggunakan format penomoran [1], [2] dan 

seterusnya. Daftar Pustaka hanya memuat Pustaka yang secara langsung 

diacu/menjadi sumber kutipan. 

Makalah HANYA menggunakan: 

2 buku teks/ e book yang relevan 

8 jurnal nasional bereputasi 

2 jurnal internasional bereputasi 

2proseding internasional 

1 proseding nasional 

1 sumber data lain yang valid (bps, media masa cetak/elektronik terpercaya).  
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2 
Penulisan sumber kutipan menggunakan format penomoran [1], [2] dan 

seterusnya. Daftar Pustaka hanya memuat Pustaka yang secara langsung 

diacu/menjadi sumber kutipan. 

Makalah HANYA menggunakan: 

1 buku teks/ e book yang relevan 

6 jurnal nasional bereputasi 

1 jurnal internasional bereputasi 

1 proseding internasional 

1 proseding nasional 

1 sumber data lain yang valid (bps, media masa cetak/elektronik terpercaya). 

 

1 
Penulisan sumber kutipan menggunakan format penomoran [1], [2] dan 

seterusnya. Daftar Pustaka hanya memuat Pustaka yang secara langsung 

diacu/menjadi sumber kutipan. 

Makalah HANYAL menggunakan: 

1 buku teks/ e book yang relevan 

4 jurnal nasional bereputasi 

1 jurnal internasional bereputasi 

1 proseding internasional 

1 proseding nasional 

1 sumber data lain yang valid (bps, media masa cetak/elektronik terpercaya). 

 

(6) Originalitas 4 
Skor turnitin <= 30  

3 
Skor turnitin  31-40 

2 
Skor turnitin 41-54 

1 
Skor turnitin   >= 55 

Skor Perolehan  
  

NILAI  
  



 

Nilai= Skor Perolehan/Skor Total X 100 

Skor Total 5 kriteria x 4 (skor max) = 20. 


