
 
 

 

 

 
FORMAT MAKALAH KELOMPOK 

 
 

Organisasi Makalah:  
 COVER (berisi judul, keperluan ditulisnya makalah, nama tim penulis makalah 

secara lengkap dengan NIM, keterangan prodi, fakultas, universitas, tempat dan 
bulan serta tahun penulisan makalah) 

 Kata Pengantar  
 Daftar Isi 
 Daftar Tabel (bila ada)  
 Daftar Gambar (bila ada) 
 Pendahuluan, terdiri/berisi: latar belakang penulisan makalah, rumusan masalah  , 

dan tujuan penulisan makalah 
 Pembahasan, merupakan bagian inti yang berisi paparan topik-topik bahasan 

(sesuai dengan tujuan) 
 Penutup, merupakan bagian akhir naskah berisi kesimpulan dan saran 
 Daftar rujukan/pustaka  
 Lampiran (bila ada) 

 
 

Ketentuan Penyusunan/Pengetikan Makalah: 
 Kertas A4  
 Times New Roman 12 atau Tahoma 10 
 Pias/Margin 2,5 untuk semua sisi 
 Jumlah halaman disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman bahasan 
 Makalah ditulis sesuai EYD, kriteria penulisan ilmiah, pengetikan dan layout rapi 

(font konsisten dan minim typo/kesalahan pengetikan) 
 Hal lain sebaiknya memperhatikan rubrik penilaian (terlampir) 

 
Ketentuan Pembuatan Tayangan/Powerpoint 
 Slide 1 Berisi Judul, Tim Penyusun (dilengkapi foto), Nama dosen pengampu, 

keterangan prodi, fakultas, universitas, tempat dan bulan serta tahun. 
 Slide selanjutnya merupakan isi presentasi 
 Berisi point-point penting/bukan semata mengcopy dari word makalah 
 Jumlah slide tidak dibatasi namun harus tetap memperhatikan durasi presentasi 
 Harus memperhatikan kaidah penyusunan ppt terutama kejelasan tayangan yaitu 

bila backgroundnya gelap maka font yang digunakan harus terang, begitu pula 
sebaliknya.  

 Ukuran font dan ilustrasi harus pula memperhatikan kejelasan bagi semua 
audiens/teman yang ada di kelas, bahkan sampai yang duduk di posisi terjauh. 

 Tayangan hendaknya dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar, tabel, animasi, 
dan atau video yang sesuai. sehubungan dengan itu, sesuai dengan etika akademik 
maka penyusun harus menuliskan secara memadai sumber ilustrasi tersebut.  

 
 



 
 

 

RUBRIK PENILAIAN MAKALAH DAN TAYANGAN KELOMPOK 
MATAKULIAH BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

SEMESTER ........................................ 
 
 

No. 
 

Komponen Penilaian 
Skor 
Maks 

Penilaian 
Dosen 

I. Identitas Makalah   
1 Judul makalah  2  

2 Keperluan ditulisnya makalah 2  
3 Nama penulis makalah 2  

4 Tempat dan waktu penulisan makalah 2  
II. Sistematika Makalah   

5 Makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap:    
  Ada Kata Pengantar dan Daftar Isi/Tabel/Gambar 2  
  Pendahuluan berisi: latar belakang penulisan makalah, 

masalah  beserta batasannya, dan tujuan penulisan 
makalah 

2  

  Bagian inti berisi paparan topik-topik bahasan 2  

  Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran 2  
  Memuat daftar rujukan/pustaka dan lampiran (jika ada) 2  
  Makalah ditulis sesuai EYD, kriteria penulisan ilmiah, 

pengetikan dan layout rapi (font konsisten dan minim 
typo/kesalahan pengetikan)  

8  

III. Bagian Teks Utama Makalah   
6 Latar Belakang memaparkan:   
  Hal-hal yang melandasi perlunya ditulis makalah (secara 

teoritis maupun praktis), 
10  

   Masalah yang memerlukan pemecahan/penjelasan/ 
pendeskripsian /penegasan, 

5 
 

  Tujuan penulisan makalah 5  
7 Topik-topik Bahasan pada bagian inti:   

  Relevan dengan masalah yang dipaparkan pada bagian 
pendahuluan (isi dan kuantitas) 

15 
 

  Beragam konsep dieksplor dari banyak sumber (> 10 
sumber buku atau artikel) 

9 
 

  Gambar/diagram/foto yang disertakan sesuai dengan 
pembahasan 

5  

8 Penutup memaparkan:   
  Kesimpulan atau penegasan atau ringkasan pembahasan 5  
  Saran/rekomendasi sehubungan dengan masalah yang diba-

has 
5  

IV. Lain-Lain   
9 Makalah disertai dengan power point atau tayangan yang 

berkualitas 
15  

 J u m l a h   S k o r  M a k s i m a l  100  
 



 
 

 

 

 
FORMAT RESUME 

 
 

Ketentuan Penyusunan/Pengetikan Makalah: 
 Identitas penulis singkat (Nama dan NIM dipojok kanan atas dilengkapi foto) 
 Judul Resume 
 Bibliografi sumber-sumber yang dibaca/diacu ditulis dengan benar sesuai panduan 

APA Publication Manual (6th edition) 
 Diketik di Kertas A4  
 Times New Roman 12 atau Tahoma 10 
 Pias/Margin 2,5 untuk semua sisi 
 Jumlah 1-2 halaman, spasi 1 
 Resume ditulis sesuai EYD, kriteria penulisan ilmiah, pengetikan dan layout rapi 

(font konsisten dan minim typo/kesalahan pengetikan) 
 Berisi poin-poin/informasi penting materi (bukan berarti hanya menulis sub 

judul/sub-sub judul) 
 Hal lain sebaiknya memperhatikan rubrik penilaian (terlampir) 

 
RUBRIK PENILAIAN RESUME 

MATAKULIAH BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 
SEMESTER ........................................ 

 
 
No. 

 
Komponen Penilaian 

Skor 
Maks 

Penilaian 
Dosen 

1 Identitas ditulis lengkap/jelas 10  
2 Judul tepat  10  
3 Layout dan pengetikan sesuai dengan panduan 10  
4 Berisi cuplikan informasi penting  dan ulasan materi (bukan 

berarti hanya menulis sub judul/sub-sub judul) 
20  

5 Isi resume menunjukkan/mencerminkan proses pembacaan 
yang cermat, teliti, dan mendalam terhadap sumber-sumber 
pustaka  

20  

6 Bebas plagiasi dan unsur kecurangan lainnya 10  

 J u m l a h   S k o r  M a k s i m a l  100  



 
 

 

 

 
ANALISIS KRITIS ARTIKEL ILMIAH 

Oleh  
Nama Mahasiswa (NIM. mahasiswa) 

 tanggal, bulan, tahun 
 

  
1. Bibliografi 

Bibliografi ditulis dengan benar sesuai panduan  APA Publication Manual (6th edition) 
 
2. Tujuan Penulisan Jurnal 

Tujuan penulis dalam menulis artikel dantumkan 
 

3. Fakta-fakta Unik 
Menyajikan fakta-fakta unik yang berkaitan dengan bacaan/jurnal/artikel 
 

4. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimunculkan. 
Tuliskan pertanyaan-pertanyaan penting yang dimunculkan dari setiap paragraf atau 
dari keseluruhan artikel yang dianalisis 
 

5. Konsep, Prinsip, Informasi yang ada relevansinya dengan konsep yang 
dipelajari:   
Sajikan hasil eksplorasi Anda berupa konsep atau prinsip Biologi/pendidikan Biologi 
atau informasi yang ada relevansinya dengan konsep yang telah, sedang, atau akan 
Anda pelajari.  
 

6. Refleksi 
Berikan pernyataan tentang apa yang ingin dilakukan setelah Anda mempelajari atau 
menganalisis artikel tersebut, hal yang mempengaruhi sikap Anda, informasi yang 
menurut Anda benar-benar sangat bermanfaat bagi Anda karena baru diketahui atau 
berpengaruh terhadap sikap dan pengambilan keputusan Anda ke depannya.     

 



 
 

 

RUBRIK PENILAIAN ANALITIS KRITIS ARTIKEL ILMIAH 
MATAKULIAH BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

SEMESTER ........................................ 

 

No. 
 

Komponen Penilaian 
Skor 

Maksimal 
Penilaian 

Dosen 

I. Identitas Analisis Kritis   
1 Judul Analisis Kritis 3  
2 Tema artikel yang dianalisis 3  

3 Nama penulis analisis kritis 2  
4 Tempat dan waktu penulisan analisis kritis 2  

    
II. Isi Analisis Kritis   

5 Artikel/jurnal dipublikasi 10 tahun terakhir 4  
6 Bibliografi ditulis dengan benar sesuai panduan APA 

Publication Manual (6th edition) 
6  

7 Tujuan penulis dalam menulis artikel dicantumkan 10  

8 Menyajikan fakta-fakta unik yang berkaitan dengan 
bacaan (artikel) tersebut 

15  

9 Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang 
dimunculkan dari setiap paragraf atau dari 
keseluruhan artikel yang dianalisis 

15  

10 Menyajikan hasil eksplorasi berupa konsep atau 
prinsip sains yang ada relevansinya dengan konsep 
yang dipelajari (Pengantar Pendidikan) 

15  

11 Ada pernyataan yang ingin 
dilakukan/mempengaruhi sikap mahasiswa 
terhadap hasil analisis kritisnya  

10  

    
III. Sistematika Analisis Kritis   
12 Analisis kritis terorganisasi dengan baik dan 

lengkap  
10  

    
IV. Lain-Lain   

13 Ketepatan waktu pengumpulan Antis  5  
  

J u m l a h   S k o r  M a k s i m a l 
 

100 
 

 
  

 

 

 
                                                               

 



 
 

 

 
 

JURNAL BELAJAR 
BELAJAR DAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan Ke… 
 

 
 

1. IDENTITAS JURNAL 
Nama :  
NIM :  
Dosen :  
Kelas  :  
Pertemuan : ……   (Tanggal…………………)      
Topik : ………………………………… 

 
2. KONSEP PENTING YANG DIPELAJARI  

Uraikan secara jujur konsep-konsep penting yang telah Anda pelajari pada pertemuan ini atau 
pertemuan-pertemuan yang diminta untuk dideskripsikan. 

 
3. KONSEP YANG BELUM DIPAHAMI 

Uraikan secara jujur konsep-konsep yang tbelum Anda pahami pada pertemuan ini atau 
pertemuan-pertemuan yang diminta untuk dideskripsikan. 

 
4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN/PERTANYAAN BESERTA PEMECAHANNYA 

Uraikan permasalahan yang Anda temui dalam pertemuan ini atau pada pertemuan-
pertemuan yang diminta untuk dideskripsikan dan bagaiman upaya Anda untuk 
memecahkan/mengatasinya.  
Anda dapat pula membuat pertanyaan yang ada dipikiran dan bagaimana 
jawaban/solusi/pemecahannya atau Anda dapat memberikan jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan oleh Dosen, kelompok, atau teman yang 
bertugas. 

 
5. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Ceritakan bagaimana jalannya perkuliahan (menurut hasil ingatan Anda) 
 

6. REFLEKSI DIRI 
Ceritakan berbagai informasi yang Anda dapatkan, perubahan dalam diri, permasalahan, 
solusi, hal-hal positif dan negatif yang Anda rasakan terkait perkuliahan, terkait diri sendiri, 
terkait teman/orang lain, terkait dosen dan lain-lain. Ceritakan kelemahan-kelemahan, 
hambatan-hambatan, faktor pendukung, kekuatan diri, dan langkah-langkah yang akan Anda 
ambil untuk mencapai tujuanmu dalam pembelajaran atau perkuliahan (atau setidaknya 
dalam pertemuan ini). Ceritakan apa yang akan Anda inginkan terjadi pada pertemuan 
selanjutnya dan apa yang akan Anda lakukan agar hal tersebut tercapai. Ceritakan berbagai 
hal penting yang dirasakan, yang perlu diungkapkan, yang perlu didengar oleh orang lain 
(teman dan dosen) sehingga dengan itu Anda akan merasa lebih baik. Ceritakan hal-hal lain 
yang menurut Anda penting, silahkan dituliskan/diceritakan, meskipun itu sepele. Silahkan 
cerita, berefleksi dan berbagi.  
 

(JURNAL BELAJAR DAPAT DIBUAT DENGAN FONT, LAYOUT, DAN DILENGKAPI GAMBAR 
SESUAI SELERA ANDA, ASALKAN TETAP SOPAN DAN ETIS) 

 

 

FOTO 



 
 

 

RUBRIK PENILAIAN JURNAL BELAJAR 
JURNAL BELAJAR MK BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

SEMESTER .......................... 
 

No Elemen 
Skor 
Maks 

Penilaian 
Dosen 

I. Identitas    
1 Nama, NIM dan identitas lain dicantumkan 6  
2 Dibubuhi tanggal 2  
3 Topik yang dipelajari dicantumkan 2  
    

II. Isi Jurnal   
4 Mengeksplor beragam konsep penting yang 

dipelajari 
15  

5 Menyajikan konsep yang belum dipahami   15  
6 Mengidentifikasi permasalahan/pertanyaan 

beserta pemecahannya 
15  

7 Jurnal menunjukkan bahwa mahasiswa dapat 
melihat dirinya sendiri sebagai pembelajar, 
menemukan dan menyelesaikan masalah serta 
bekerja untuk meningkatkan kebiasaan 
belajarnya (melakukan refleksi) 

30  

    
III. Sistematika    
8 Jurnal terorganisasi dengan baik dan lengkap 5  
    

IV. Lain-lain   

9 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan jurnal 10  
    

J u m l a h   S k o r  M a k s i m a l 100  
 

 

 

  

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

RUBRIK PENILAIAN KEAKTIFAN/PERFORMANSI PRESENTASI 
MATAKULIAH BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

SEMESTER ........................................ 
 
Hari/Tanggal : 
Materi/Topik :   
 
No. 

 
Komponen Penilaian 

Skor 
Maks 

Nama Mahasiswa dan Penilaian Dosen 

    
1 Penguasaan Materi (saat 

pemaparan awal) 
20     

2 Kemampuan menjawab 
pertanyaan dan berargumentasi 
a. Bahasa sopan 
b. Kemampuan mengendalikan 

diri 
c. Didukung oleh referensi yang 

sesuai 

30     

3 Terbuka dan menghargai 
pendapat orang lain 

10     

4 Penampilan kelompok secara 
umum 
a. Attitude dan kedisiplinan 
b. Kerjasama/tanggung jawab 
c. Komunikasi 
d. Penampilan (rapi/sopan, 

mencerminkan calon guru) 

30     

5 Penguasaan Media Presentasi 10     

 Jumlah   Skor  Maksimal  100     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

RUBRIK PENILAIAN KEAKTIFAN/PERFORMANSI PRESENTASI 
MATAKULIAH BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

SEMESTER ........................................ 
 
Hari/Tanggal : 
Materi/Topik :   
 

No. 
 

Komponen Penilaian 
Skor 
Maks 

NIM dan Penilaian Dosen 
NIM NIM NIM  dst 

1 Kemampuan mengajukan 
pertanyaan  
a. Bahasa sopan 
b. Pertanyaan tepat/sesuai 

(berkualitas) 

50     

2 Kemampuan menjawab 
pertanyaan, menguatkan atau 
menyanggah (dari dosen dan 
teman) dan berargumentasi 
a. Bahasa sopan 
b. Kemampuan mengendalikan 

diri 
c. Didukung oleh referensi yang 

sesuai 

30     

3 Terbuka dan menghargai 
pendapat orang lain 

10     

4 Antusiasme menyimak paparan 
dan penjelasan dosen, 
kelompok presentasi, dan/atau 
teman lain 

10     

 Jumlah   Skor  Maksimal  100     

 

 

 

 


