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1. Deskripsi singkat 

Simulasi merupakan teknik untuk meniru proses/operasi dengan menggunakan perangkat komputer   

dari   suatu   sistem   kompleks   yang   sulit (tidak   dapat) dimodelkan   secara matematika. Model  

simulasi  yang  dirancangakan  digunakan  untuk  mempelajari  sistem dengan  cara  melakukan  

eksperimen  untuk  mendapatkan  nilai  variabel  keputusan  tunggal atau  kombinasi  yang  dapat  

memenuhi  objektif yang  ditetapkan.Mata  kuliah  ini  akan membahas  bagaimana  cara  merancang  

model  simulasi  yang  benar,  sehingga  diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa 

mampu mengembangkan model simulasi yang  valid  dan  melakukan  eksperimen  dengan  

menggunakan  model  simulasi.  Kegiatan pembelajaran   terdiri   dari   perkuliahan   yang   membahas   

konsep   simulasi   dan   teknik pemodelan simulasi serta tugas studi kasus sistem nyata yang 

dipresentasikan pada akhir mata kuliah.  

 

Simulation is a technique for imitating processes / operations using computer devices from a complex 

system that is difficult (cannot) be modeled mathematically. The simulation model is designed to be 

used to study the system by conducting experiments to get the value of a single decision variable or 

combination that can meet the objectives set. This course will discuss how to design the correct 

simulation model, so that it is hoped that after completing this course students are able to develop a 

valid simulation model and perform experiments using a simulation model. Learning activities consist 

of lectures that discuss simulation concepts and simulation modeling techniques as well as real system 

case study assignments that are presented at the end of the course. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan pada Mata Kuliah 

 

Kode / code Deskripsi CPL / PLO description 

(a) 

Kemampuan mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan teknik 

yang komplek dengan menerapkan prinsip-prinsip keteknikan, ilmu pengetahuan alam dan 

matematika. 

 

An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying 

principles of engineering, science, and mathematics. 

(b) 

Kemampuan untuk menerapkan desain teknik untuk menghasilkan solusi yang memenuhi 

spesifikasi kebutuhan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan 

kesejahteraan, serta global, faktor-faktor budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. 

 



 

An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with 

consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, 

environmental, and economic factor. 

(c) 

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai ragam audience. 

 

An ability to communicate effectively with a range of audiences. 

(d) 

Kemampuan untuk mengenali tanggung jawab etis dan profesional di bidang teknik situasi 

dan membuat penilaian yang diinformasikan, yang harus mempertimbangkan dampak 

solusi rekayasa dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

 

An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and 

make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in 

global, economic, environmental, and societal contexts. 

(e) 

Kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam tim yang anggotanya bersama sama 

menyediakannya kepemimpinan, menciptakan lingkungan kolaboratif dan inklusif, 

menetapkan tujuan, merencanakan tugas, dan memenuhi tujuan. 

 

An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, 

create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet 

objectives. 

(f) 

Kemampuan untuk mengembangkan dan melakukan eksperimen yang tepat, menganalisis 

dan menafsirkan data, dan menggunakan penilaian teknik untuk menarik kesimpulan. 

 

An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze, and interpret data, 

and use engineering judgment to draw conclusions. 

(g) 

Kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru sesuai kebutuhan, 

dengan menggunakan strategi belajar. 

 

An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning 

strategies. 

(h) 

Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. 

 

Ability to work in cross-disciplinary and cross-cultural teams. 

(i) 

Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi 

dalam menyelesaikan permasalahan teknik. 

 

Ability to be responsible to the community and comply with professional ethics in solving 

technical problems. 

(j) 

Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses 

terhadap pengetahuan terkait isu-isuke kinian yang relevan. 

 

Ability to understand the need for lifelong learning, including access to knowledge regarding 

relevant current issues. 

 
 

 



 

3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Kode Uraian CPMK 

CPMK 1 

Mahasiswa memahami konsep dan dasar-dasar simulasi kejadian diskrit (Discrete 

Event Simulation – DES). 

 

 Students understand the concepts and basics of discrete event simulation (DES). 

CPMK 2 

Mahasiswa memahami konsep pembangkit bilangan acak dan mampu menjelaskan 

kegunaannya di dalam model DES. 

 

Students understand the concept of random number generators and are able to 

explain their use in the DES model. 

CPMK 3 

Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara DES dengan metode optimasi 

eksak dan metode simulasi lainnya (Simulasi Monte Carlo, System Dynamics, dan 

Agent Based Simulation). 

 

Students are able to explain the difference between DES and the exact optimization 

method and other simulation methods (Monte Carlo Simulation, System Dynamics, 

and Agent Based Simulation). 

CPMK 4 

Mahasiswa memahami dan menguasai langkah-langkah membangun model DES 

manual dan model DES spreadsheet. 

 

Students understand and master the steps of building a manual DES model and a DES 

spreadsheet model. 

CPMK 5 

Mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik untuk membangun model 

konseptual. 

 

Students are able to use a variety of techniques to build conceptual models. 

CPMK 6 

Mahasiswa mampu menggunakan software Simulasi Kejadian Diskret untuk 

membangun model DES, melaksanakan eksperimen dan menginterpretasikan output 

eksperimen. 

 

Students are able to use discrete event simulation software to build DES models, carry 

out experiments and interpret experimental output. 

CPMK 7 

Mahasiswa mampu menentukan jenis data yang dibutuhkan dalam memodelkan DES 

dan menganalisa data input. 

 

Students are able to determine the type of data needed to model DES and analyze 

input data. 

CPMK 8 

Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik dalam menganalisa output DES. 

 

Students are able to use statistical methods in analyzing DES output. 

CPMK 9 

Mahasiswa mampu mengembangkan berbagai alternatif skenario perbaikan dan 

membandingkannya untuk mendapatkan skenario terbaik. 

 



 

Kode Uraian CPMK 

Students are able to develop various alternative improvement scenarios and compare 

them to get the best scenario. 

CPMK 10 

Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil eksperimen DES dengan bekerja sama 

dalam suatu tim. 

 

Students are able to present DES experimental results by working together in a team. 

 
3. CPL yang dibebankan kepada Mata Kuliah (Matriks CPL-CPMK / PLO-CLO Matrix) 

CPMK 
CPL Program Studi berbasis IABEE / CLO based on IABEE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

CPMK 1 ***          

CPMK 2 ***          

CPMK 3 ***          

CPMK 4 ***          

CPMK 5  *** ***        

CPMK 6  ***         

CPMK 7 ***  *** ***       

CPMK 8 ***  *** ***       

CPMK 9   *** ***       

CPMK 10      ***     

 

4. Mata kuliah prasyarat 

Tidak ada prasyarat dalam mata kuliah Simulation for IE ini. 

 

5. Referensi yang digunakan 

a. Referensi utama / Main reference 

Harrell, C., Gosh, B. K., & Bowden, R. O. Simulation Using PROMODEL: Second. McGraw Hill, 
Singapore 

b. Referensi Pendukung / Additional references 
1. Kelton, W. David. Simulation with ARENA. McGraw-hill, 2014. 
2. Robinson, Stewart. "Simulation: The Practice of Model Development and Use. Inglaterra: 

John Willey and Sons." Inc. Cap 1, no. 2 (2004): 5. 
3. Robinson, S., Brooks, R., Kotiadis, K. and Van Der Zee, D.J. eds., 2010. Conceptual modeling 

for discrete-event simulation. CRC Press. 
4. Borshchev, Andrei. The Big Book of Simulation Modeling, 2013. AnyLogic North America. 
5. Arena User Manual 



 

6. Rencana pembelajaran 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 
Sarana Pembelajaran Bentuk Asessment 

1 CPMK 1 

1. Introduction to 
Simulation 

2. Dinamika Sistem 

1. 4W1H - 
simulation 

2. What is a system 
3. What are the 

elements of a 
system 

4. What makes 
system complex  

Mahasiswa 

mampu 

mendefinisikan 

sebuah sistem 

dan bagaimana 

sistem bersifat 

kompleks SGD / RPS / DL 

/ CI / PBL 

Harrell – Chapter  

Borshchev – Chapter 1 

Studi kasus: Contoh pada kasus 

umum (inventory, fast food 

restaurant, ATM, naik turunnya 

harga bbm dan impactnya, 

kasus persebaran pandemic, 

kebakaran hutan, dll) 

Tugas 1: 

- Memilih sistem yang cocok 

disimulasikan dengan metode 

simulasi (DES, SD, ABS) dan 

diidentifikasi elemen 

sistemnya, kemudian disusun 

dalam ppt 

2 CPMK 1 

CPMK 2 

Simulation basics 

1. Types of 
simulation 

2. Random 
behaviour 

3. Generating 
random number  

Mahasiswa 

memahami dasar 

simulasi 

 

Harrell – Chapter 

Pengenalan simulasi  

 

 

  

  

 

Presentasi Tugas 1: 

- Analisis elemen system 

Tugas 2:  

- Generate bilangan dan variate 

random (diskrit dan kontinyu, 

selain exponensial dan normal) 

3 CPMK 3 DES vs other 

simulation methods 

1. The similarity 
and differences 
of the methods 

Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 

 

Robinson (2004) – 

Chapter 1 

Tugas bisa digabung dengan 

Minggu ke-1: 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 
Sarana Pembelajaran Bentuk Asessment 

2. When to used 
DES and other 
methods  

3. Possibility to 
combine 
simulation 
methods (brief 
explanation) 

Perbedaan DES 

dan simulasi 

lainnya 

Borshchev – Chapter 2 

Simulasi kejadian 

diskrit dan monte 

carlo 

 

4 CPMK 3 DES DES   Harrell – Chapter  

5 CPMK 4 

Simple manual and 

spreadsheet 

simulation 

1. Simple manual 
2. Spreadsheet 

simulation 
3. Montecarlo 

Simulation 

Mahasiswa 

mampu 

merancang dan 

menganalisa 

manual and 

spreadsheet 

simulation 

Responsi 

RPS 

Harrell – Chapter Tugas 3: 

- Melakukan simulasi Monte 

Carlo dan Spreadsheet (misal: 

10 kedatangan) 

6 CPMK 5 

Conceptual Model 

for simulation 

1. Conceptual 
model 
frameworks 

2. Understanding 
the problems 

3. Determine the 
objective 

4. Identify the 
model output 

5. Identify the 
model input 

Mahasiswa 

mampu 

mendesain 

model 

konseptual dari 

sebuah sistem 
 

Robinson (2010) – 

Chapter 4 

Membangun model 

konseptual  

 

Tugas 4: 

- Membuat conceptual model 

dari sistem yang dipilih sesuai 

Tugas 1 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 
Sarana Pembelajaran Bentuk Asessment 

6. Define the scope 
and level of 
details 

7. Assumptions 
and 
simplification 

Model conceptual 

assessments 

7 CPMK 6 

Building simulation 

model – Basic 

Process 

 Mahasiswa 

mampu 

merancang 

model simulasi 

menggunakan 

basic process  

Responsi 

Kelton – Chapter 

Membangun model 

simulasi  

 

Tugas Responsi (Basic Process) 

8  Evaluasi Bersama 

Tengah Semester. 

  
 

 UTS 

9 CPMK 6 

Building simulation 

model 

– Advanced Process 

 Mahasiswa 

mampu mampu 

merancang 

model simulasi 

menggunakan 

advance process  

Responsi 

Kelton – Chapter 

Tugas Besar Kelompok (@2 

Orang) 

10 CPMK 7 

Data Collection & 

Input Analysis 

1. Data Collection 
2. Input Analysis  

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

prosedur 

 

Harrell – Chapter 

 

 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 
Sarana Pembelajaran Bentuk Asessment 

pengumpulan 

data dan 

menganalisa 

input 

11 CPMK 8 

Output Analysis 

1. Verification 
2. Validation 
3. Replication 

calculation 

Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 

output 

 

Harrell – Chapter 

 

(Basics of Verification 

and Validation -  

 

Analisa output 

simucarlo 

non-terminating & 

terminating 

simulation  

12 CPMK 9 

Generating 

Scenarios and 

Comparing Systems 

1. Generating 
Scenarios 

2. Comparing 
System  

Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 

masalah sistem 

eksisting dan 

merancang 

skenario 

perbaikan 

 

Harrell – Chapter 

 

Membandingkan 

sistem dengan 

skenario perbaikan 

 

13 CPMK 6 Building simulation 

model 

  
Responsi 

Kelton – Chapter  



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 
Sarana Pembelajaran Bentuk Asessment 

Advanced Transfer & 

Process Analyzer 

14 CPMK 10 Project Presentation   PBL  

15 CPMK 10 Project Presentation   PBL  

16  Evaluasi Bersama 

Akhir Semester. 

  
 

 UAS 



 

 

7. Rencana Asesmen dan Evaluasi 

No. CPMK Bobot CPMK Bentuk Assessment Bobot setiap assessment 

1 CPMK 1 10% Homework 2% 

   UTS 5% 

   Quiz 3% 

2 CPMK 2 10% Homework 2% 

   UTS 5% 

   Quiz 3% 

3 CPMK 3 10% Homework  2% 

   Quiz 5% 

   UTS 3% 

4 CPMK 4 10% Homework 2% 

   Quiz 5% 

   UTS 3% 

5 CPMK 5 10% Project 5% 

   UAS 5% 

6 CPMK 6 10% Project 5% 

   UAS 5% 

7 CPMK 7 10% Project 5% 

   UAS 5% 

8 CPMK 8 10% Project 3% 

   Quiz 2% 

   UAS 5% 

9 CPMK 9 10% Project 5% 

   UAS 5% 

10 CPMK 10 10% Project 10% 

 



 

 

8. Matriks kriteria penilaian 

Berikut adalah beberapa contoh kriteria penilaian untuk beberapa jenis evaluasi secara umum. Apabila evaluasi yang diberikan memiliki kriteria penilaian 

tersendiri yang berbeda dari kriteria yang ada, silahkan mengembangkan matriks yang sesuai dengan kriteria penilaian tersebut. 

Jenis evaluasi E D C BC B AB A 

Laporan  
(Written 
report)  

 Kesalahan 
penulisan yang 
fatal 

 Tulisan tidak jelas 
dengan struktur 
yang sangat sulit 
dipahami 

 Tidak menyajikan 
data, atau 
menyajikan data 
yang tidak 
tepat/kualitas 
rendah. 

 Konten laporan 
tidak sesuai 
dengan penugasan 
(kesesuaian < 50%) 

 Ide dan teknik 
solusi tidak tepat, 
disertai dengan 
nihilnya analisa 
dan teori 
pendukung. 

  Tidak disajikan 
dengan baik, salah 
satunya 
ditunjukkan oleh 
kualitas fisik 
laporan yang 
rendah (tidak rapi, 
tidak urut, tidak 
lengkap).  

 Kesalahan penulisan 
berulang (mayor), 

 Tulisan kurang jelas 
dengan struktur yang 
sulit dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya kurang 
baik. 

 Konten laporan di 
bawah standard yang 
diharapkan pada 
penugasan (< 50%) 

 Ide dan teknik solusi 
tidak tepat, disertai 
dengan nihilnya 
analisa dan teori 
pendukung. 

 Tidak disajikan 
dengan baik, salah 
satunya ditunjukkan 
oleh kualitas fisik 
laporan yang rendah 
(tidak rapi, tidak urut, 
tidak lengkap). 

 Kesalahan 
penulisan berulang 
(medium), 

 Tulisan kurang 
jelas dengan 
struktur yang agak 
sulit dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya 
cukup. 

 Konten laporan di 
bawah standard 
yang diharapkan 
pada penugasan (< 
50%) 

 Ide dan teknik 
solusi kurang tepat 

 Analisa sangat 
dangkal, 
cenderung nihil. 

 Tidak ada teori 
pendukung. 

 Penyajian kurang 
baik, ditandai 
dengan salah satu 
dari contoh 
berikut: tidak rapi, 
tidak urut, tidak 
lengkap. 

 Kesalahan penulisan 
yang berulang 
(medium) 

 Tulisan kurang jelas 
dengan struktur 
tidak mudah 
dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya cukup 
baik. 

 Konten laporan 
tidak lengkap 
sebagaimana 
diminta dalam 
penugasan (> 50%) 

 Ide dan teknik solusi 
meragukan dan 
kurang berdasar 
untuk menjawab 
permasalahan 

 Teori pendukung 
disajikan namun 
tidak dihubungkan 
dengan baik. 

 Analisa cenderung 
berupa paparan 
atau interpretasi 
yang bersifat 
subyektif.  

 Secara fisik disajikan 
dengan cukup baik. 

 Terdapat kesalahan 
penulisan yang 
berulang (medium) 

 Kemampuan 
menjelaskan 
argumentasi kurang 
baik dan cenderung 
simplifikasi. 

 Kualitas data dan 
penyajiannya baik. 

 Penyampaian ide 
terstruktur namun 
kurang baik. 

 Konten laporan 
tidak sepenuhnya 
memenuhi aspek-
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Memberikan 
rumusan ide dan 
teknik solusi, tapi 
masih meragukan 
untuk bisa 
menjawab 
permasalahan. 

 Terdapat analisa 
namun sangat 
dangkal dengan 
dukungan teori 
yang kurang. 

 Secara fisik 
disajikan dengan 
baik 

 Mengikuti standard 
penulisan yang baik 
(kesalahan minor), 

 Mampu menulis 
argumentasi dengan 
baik atau penulisan 
hal-hal teknis 
dengan baik (tetapi 
tidak keduanya)  

 Penyampaian ide 
cukup terstruktur. 

 Kualitas data dan 
penyajiannya sangat 
baik. 

 Konten laporan 
menyertakan semua 
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Memuat ide teknik 
solusi yang sesuai 
dan tepat dengan 
permasalahan 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
cukup. 

 Secara fisik disajikan 
dengan baik 

 Mengikuti standard 
penulisan yang baik 

 Mampu menulis 
argumentasi dengan 
baik atau penulisan 
hal-hal teknis dengan 
baik dan jelas 

 Penyampaian ide 
terstruktur dengan 
baik.  

 Kualitas data dan 
penyajiannya sangat 
baik disertai analisis 
dan interpretasi yang 
berkualitas. 

 Konten laporan 
menyertakan semua 
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Menyertakan ide 
teknik solusi yang 
sesuai dan tepat 
terhadap 
permasalahan 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
mendalam.  

 Secara fisik disajikan 
dengan baik 



 

Presentasi  Tidak melakukan 
presentasi (tidak 
hadir) 

 Tidak menyiapkan 
bahan presentasi 
atau menyiapkan 
bahan presentasi 
namun dengan 
kualitas yang 
sangat rendah. 

 Cenderung tidak 
bisa menjawab 
pertanyaan dan 
tidak dapat 
menyampaikan 
argumen. 

 Hadir dalam 
presentasi namun 
sama sekali tidak 
menunjukkan 
keaktifan dalam 
presentasi (berbicara 
minimal) 

 Sama sekali tidak 
menguasai materi 
presentasi 

 Bahan presentasi 
(slide) disiapkan 
namun tidak dapat 
mendukung 
presentasi yang 
dilakukan. 

 Materi yang 
dipresentasikan tidak 
sesuai dengan 
kegiatan yang 
dilaporkan/materi 
yang disampaikan. 

 Cenderung sulit 
memahami 
pertanyaan atau 
menjawab dengan 
jawaban yang kurang 
relevan. 

 Presentasi kurang 
baik, dimana 
penyampaian ide 
terhambat oleh 
kemampuan 
berbicara di depan 
publik (Bahasa 
kurang tepat, sikap 
kurang percaya 
diri, tidak serius) 

 Slide sudah 
disiapkan dan 
kualitas yang 
cukup. 

 Penguasaan materi 
presentasi kurang. 

 Dapat menjawab 
sebagian 
pertanyaan, 
terkadang kurang 
tepat, namun tidak 
disertai argumen 
yang baik. 

 Presentasi biasa-
biasa saja, lebih 
banyak 
mengandalkan slide 
daripada 
penguasaan materi. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang cukup baik. 

 Penguasaan materi 
presentasi cukup. 

 Dapat menjawab 
sebagian kecil 
pertanyaan dan 
menyampaikan 
argumen namun 
sangat lemah. 

 Presentasi cukup 
baik, ditandai 
dengan 
kemampuan 
berbicara dan 
kepercayaan diri 
yang cukup. 
Mampu berbicara 
lebih banyak dari 
yang dimuat slide. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang baik. 

 Penguasaan materi 
baik. 

 Dapat menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan 
disertai dengan 
argumentasi, 
namun kurang 
kuat. 

 Presentasi cukup 
baik, ditandai 
dengan kemampuan 
berbicara dan 
kepercayaan diri 
yang cukup.  

 Penguasaan materi 
baik, mampu 
menyampaikan 
lebih banyak dari 
yang dimuat dalam 
slide. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang sangat baik. 

 Dapat menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan disertai 
dengan argumentasi 
yang baik. 

 
 

 Mampu presentasi 
dengan singkat, 
padat dan jelas 
dengan tingkat 
keyakinan diri yang 
tinggi dan 
kemampuan 
berbicara yang 
sangat baik.  

 Slide sangat baik. 

 Penguasaan materi 
baik, mampu 
menyampaikan lebih 
banyak dari yang 
dimuat slide, 
berimprovisasi 
menambahkan fakta 
atau cerita untuk 
membuat presentasi 
lebih menarik. 

 Dapat menjawab 
semua pertanyaan 
dan mampu 
menjelaskan alasan, 
konsep teori, dan 
kondisi yang terkait 
dengan 
permasalahan/topic 
yang disampaikan. 

Ujian tertulis  Tidak menjawab 
pertanyaan. 

 Salah dalam 
menjelaskan 
konsep 
dasar/definisi dari 
materi yang 
ditanyakan. 

Penjelasan tidak sesuai 
dengan pertanyaan, 
hanya sedikit 
menyampaikan konsep 
atau gagasan yang 
relevan, tanpa disertai 
contoh. Penyampaian 
ide berbelit-belit dan 
tidak menggunakan 
Bahasa yang benar.  

Penjelasan sangat 
singkat, cenderung 
tidak cukup, hanya 
definisi yang sangat 
textbook, namun 
sesuai dengan 
pertanyaan, tidak 
ada contoh atau 
memberikan contoh 
tetapi tidak tepat, 
penyampaian 
gagasan berbelit.  

Menjelaskan konsep 
dasar sesuai 
pertanyaan, 
penjelasan tidak 
cukup; tidak ada 
contoh/detail; 
penjelasan sulit 
dipahami. 

Konsep dasar 
dijelaskan dengan 
benar, penjelasan 
cukup; memberikan 
contoh namun 
kurang tepat; 
penjelasan cukup 
mudah dipahami. 

Konsep dasar 
dijelaskan dengan 
benar, deskripsi cukup 
lengkap dan benar; 
memberikan beberapa 
contoh namun tidak 
semuanya benar; 
penjelasan mudah 
dipahami. 

Konsep dasar 
didefinisikan dengan 
tepat; penjelasan 
lengkap dan benar; 
detail dan contoh 
lengkap/banyak; dan 
penjelasan 
disampaikan dengan 
Bahasa yang mudah 
untuk dipahami. 



 

Ujian tertulis 
Kuantitatif 

Salah memahami 
pertanyaan yang 
berakibat pada 
kesalahan pemilihan 
metode atau 
formula. 

Metode atau formula 
yang dipilih kurang 
tepat, prosedur tidak 
dilakukan atau 
dilakukan dengan 
kesalahan dari awal 
sampai akhir prosedur. 

Mampu memilih 
metode dan formula 
yang benar, namun 
terdapat kesalahan 
yang cukup banyak 
dalam menjalankan 
prosedur 
perhitungan, tidak 
diperoleh hasil akhir 
yang benar. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, terdapat 
kesalahan minor 
dalam prosedur 
perhitungan, tidak 
diperoleh hasil akhir 
yang tepat. 
 Tidak ada atau ada 
sedikit analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan 
metode dan formula 
yang benar, tidak 
terdapat kesalahan 
dalam prosedur 
perhitungan, namun 
tidak diperoleh hasil 
akhir yang tepat 
karena human error. 
Tidak ada atau ada 
sedikit analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur perhitungan, 
memperoleh hasil 
akhir yang tepat. Tidak 
ada atau ada sedikit 
analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur perhitungan, 
memperoleh hasil akhir 
yang tepat, disertai 
dengan analisa dan 
penjelasan yang baik. 

Ujian tertulis 
Studi kasus 

Tidak menjawab 
pertanyaan sesuai 
dengan kasus yang 
disampaikan. Misal: 
hanya menulis ulang 
kasus. 
  

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan kurang 
tepat, mengakibatkan 
kesalahan fatal pada 
usulan solusi dan 
analisa. 

 Gagasan tidak 
disampaikan dengan 
baik.  

 Pemahaman 
terhadap kasus 
dan pertanyaan 
cukup baik.  

 Ide dan teknik 
solusi meragukan 
dan kurang 
berdasar untuk 
kasus bahasan. 

 Tidak ada analisa 
dan teori 
pendukung. 

 Alur penyampaian 
gagasan kurang 
baik namun cukup 
untuk menjelaskan 
ide yang dimaksud. 

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan cukup 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik solusi 
yang relative sesuai 
untuk kasus yang 
dibahas. 

 Menyertakan salah 
satu dari analisa 
atau teori 
pendukung. 

 Gagasan 
disampaikan dengan 
cukup baik. 

 Pemahaman 
terhadap kasus 
dan pertanyaan 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik 
solusi yang tepat 
dan sesuai untuk 
kasus bahasan. 

 Menyertakan 
sedikit analisa 
dengan disertai 
teori pendukung.  

 Gagasan 
disampaikan 
dengan baik. 

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan sangat 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik solusi 
yang tepat dan 
sesuai untuk kasus 
yang dibahas. 

 Menyertakan sedikit 
analisa dan teori 
pendukung yang 
dihubungkan 
dengan baik. 

 Gagasan 
disampaikan dengan 
baik. 

 Menyertakan ide 
teknik solusi yang 
sesuai dan tepat 
terhadap kasus. 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
mendalam, dimana 
keduanya 
dihubungkan dengan 
teknik solusi dengan 
baik.  

 Gagasan 
disampaikan dengan 
sangat baik disertai 
dengan argumentasi 
ilmiah yang sesuai.  
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