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1. Deskripsi singkat 

Manusia adalah salah salah satu komponen utama dalam sebuah sistem Industri. Agar sebuah sistem 

industri dapat memiliki produktivitas yang tinggi, kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh faktor manusia perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Hal ini menjadi kajian dalam 

bidang ilmu Human Factors/Ergonomi dimana interaksi antar manusia dengan semua komponen lain 

dalam sistem kerja (mesin, sistem kerja, lingkungan, sistem dan organisasi) dianalisa secara 

mendalam untuk mencapai produktivitas industri tinggi, namun pada saat yang sama pekerja 

memiliki quality of working life (efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien) yang baik. Pada mata kuliah 

ini, mahasiswa akan belajar bagaimana memahami kemampuan serta keterbatasan manusia untuk 

meminimalisir human error, meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Di awal perkuliahan mata kuliah Faktor Manusia dalam Sistem Industri, akan 

diberikan review singkat dasar-dasar teori dan metode Human factors/ergonomi. Selanjutnya, akan 

dibahas topik-topik pengayaan termasuk penelitian terakhir di dalam bidang human factor/ergonomi. 

Secara umum penyelenggaraan kuliah ini mengadopsi prinsip Student Centered Learning baik dalam 

pembahasan teori maupun studi kasus.  

 

The main component in industrial system is human. In order to have high productivity on industrial 

system, the capabilities, advantages and disadvantages of the human factor need to be considered 

and managed properly. This course is the field of Human Factors / Ergonomics, where interactions 

between humans and all other components in the work system (machines, work systems, 

environment, systems, and organizations) are analyzed in depth to achieve high industrial 

productivity, but at the same time workers should have good quality of working life (effective, 

comfortable, safe, healthy, and efficient). In this course, At the beginning of the lecture on Human 

Factors in Industrial Systems, a brief review of the theoretical foundations and methods of Human 

factors/ergonomics will be discussed. Furthermore, enrichment topics will be discussed including 

recent research in the field of human factors/ergonomics. Generally, the implementation of this 

lecture adopts the principle of Student-Centered Learning, both in discussing theories and case studies. 

 

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

 

No Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan 

(a) Menguasai secara mendalam dan mampu secara inovatif melakukan pengembangan ilmu 

bidang Teknik Industri melalui karya-karya yang inovatif, orisinil, dan teruji yang menekankan 

pada pendekatan sistem dalam merancang, memperbaiki, dan melakukan instalasi suatu 

sistem yang terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, informasi, energi dan 

sumber daya lain. 



 

No Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan 

Understanding and capable of innovatively developing knowledge in the field of Industrial 
Engineering through innovative, original, and tested works that emphasize a systems 
approach in designing, repairing, and installing an integrated system consisting of people, 
materials, equipment, information, energy, and other resources 

(b) Mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan pada suatu sistem industri baik pada 

lingkup mikro, meso, maupun makro, mengusulkan alternatif pemecahannya, serta 

melakukan evaluasi secara multi-disipliner, interdisipliner, atau transdisipliner untuk 

memperoleh rekomendasi alternatif terbaik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun dari sisi 

pertimbangan keberlanjutan lingkungan. 

Students are able to formulate problems in an industrial system both at the micro, meso, and 
macro scope, propose alternative solutions, and conduct multi-disciplinary, interdisciplinary, 
or transdisciplinary evaluations to obtain recommendations for the best alternative in terms 
of efficiency, effectiveness, and sustainability considerations. environment. 

(c) Mahasiswa mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan kegiatan penelitian atau 

pengembangan pada bidang ilmu Teknik Industri atas dasar kaidah ilmiah yang jujur dan 

bertanggung jawab dan mampu mengkomunikasikan gagasan maupun hasil riset dan 

pengembangan secara efektif dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sehingga bisa 

memperoleh pengakuan secara nasional maupun internasional. 

Students are able to manage, lead, and develop research or development activities in the field 
of Industrial Engineering on the basis of honest and responsible scientific principles and are 
able to communicate ideas and research and development results effectively in Indonesian 
and English so that they can gain national and international recognition. international. 

 
 
3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Kode Deskripsi CPMK 

CPMK-1 

Mahasiswa dapat memiliki dasar pengetahuan Ergonomi Industri  

Students understand a basic knowledge of Industrial Ergonomics 

CPMK 2 

Mahasiswa mampu menganalisa interaksi manusia dengan sistem kerja  

Students are able to analyze human interaction with work systems 

CPMK 3 

Mahasiswa mampu menganalisa kemampuan dan keterbatasan manusia untuk 

meminimalisir human error dalam melakukan pekerjaan 

Students are able to analyze human abilities and limitations to minimize human errors 

CPMK 4 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi sebuah permasalahan terkait dengan faktor 

manusia untuk dilakukan perbaikan pada sistem kerja 

Students are able to identify a problem related to the human factor to conduct 
improvements in work system design 

 
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) 

CPMK 1 *   



 

CPMK 
CPL Program Studi berbasis IABEE / CLO based on IABEE 

(a) (b) (c) 

CPMK 2 ** **  

CPMK 3 ** **  

CPMK 4 *** *** *** 

 

4. Mata kuliah prasyarat 

- Ergonomi Industri (TI141305) 

- Proses Manufaktur (TI141303) 

 

 

5. Referensi yang digunakan 

- Wignjosoebroto, S., (2006). Ergonomi: Studi Gerak dan Waktu. Penerbit Guna Widya, Surabaya. 

- Pulat, Mustafa. (1992). Fundamentals of Industrial Ergonomics. New Jersey: Prentice 

Hall.Kroemer, K.H.E. (2009). Fitting the Human: Intruction to Ergonomics, 6th edition. CRC Press. 

- Iridiastadi, H & Yassierli., (2014). Ergonomi: Suatu Pengantar, Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Bandung. 

- Tayyari, F., & Smith, J. L. (1997). Occupational ergonomics: principles and applications. Chapman 

& Hall. 

- Bridger, R. (2017). Introduction to human factors and ergonomics. CRC Press. 

- Chaffin, D. B., Andersson, G. B., & Martin, B. J. (2006). Occupational biomechanics. John Wiley 

& Sons. 

- Geotsch, L.D., 1999, Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and 

Managers, Prentice Hall. 

- Artikel dari jurnal ilmiah dengan topik Ergonomics dan Human Factors 



 

6. Rencana pembelajaran 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) Capaian pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 

Bentuk Asessment 

1 CPMK 1 The Definition and 

Scope of Human 

Factors & Egonomics 

and Occupational 

Safety and Health 

 

1. Definisi dan ruang lingkup 
human factor/ergonomi. 

2. Definisi dan ruang lingkup 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. 

3.  Diskusi aspek manusia 
pada rencana riset S3 yang 
akan dilakukan. 
 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan rencana 

riset dengan 

pendekatan human 

factor  

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

2 CPMK 1 

CPMK 2 

 

 

Hazard Analysis and 

Control 

1. Fundamental of Hazard 
Analysis and Control 

2. Identifying Hazard Control 
Options 

3. Hazard Control Plan 
4. Implementing Hazard 

Controls for Protecting 
Worker 

Mahasiswa mampu 

memahami Konsep 

pengendalian risiko 

bahaya di area kerja 

serta mampu 

melakukan perbaikan 

untuk meminimalisir 

risiko bahaya di area 

kerja.   

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video  

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

3 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Analysis Accident and 

Prevention 

1. Fundamental of Accident 
and Prevention 

2. Accident investigation 
3. Developing 

Recommendations for 
Reducing the Accident 
Potentials. 

Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dasar dari kecelakaan 

dan 

penanggulangannya 

serta memahami 

tahapan investigasi 

terhadap kecelakaan 

SDG, RPS, DL 

Sinkronus  

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) Capaian pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 

Bentuk Asessment 

kerja untuk dapat 

melakukan perbaikan 

secara terstruktur di 

area kerja.  

4 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

CPMK 4 

Diskusi 1: Presentasi 

Tugas 1 

1. Progress riset mahasiswa Mahasiswa mampu 

menjelaskan progress 

riset yang sedang 

dijalankan 

SDG, DL  Presentasi progress 

riset 

5 CPMK 1 

CPMK 2 

Qualitative Safety Tool 

Analysis 

1. Fundamental Safety Risk 
Management 

2. Qualitative Risk Assesment 

Mahasiswa mampu 

memahami dasar 

pengukuran risiko 

secara kualitatif 

SDG, RPS, DL  

Sinkronus 

Ppt 

Video  

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

6 CPMK 1 

CPMK 2 

Quantitative Safety 

Tool Analysis 

1. Fundamental Safety Risk 
Management 

2. Quantitative Risk 
Assesment 

Mahasiswa mampu 

memahami dasar 

pengukuran risiko 

secara kuantitative 

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

7 CPMK 1 

CPMK 2 

Quality Function 

Deployment (QFD) 

1. Fundamental basic of QFD 
2. House of Quality 

Mahasiswa mampu 

memahami 

implementasi QFD pada 

perancangan produk 

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video  

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

8 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

CPMK 4 

Diskusi 2: Presentasi 

Tugas 2 

Progres riset mahasiswa   Presentasi 

Progress 

EBTS 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) Capaian pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 

Bentuk Asessment 

9 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

 

Design of Human 

Computer Interaction  

1. Applied Information 
Processing Psychology 

2. The Human Information 
Processing 

3. System and User Variability 
4. Design of Control, Display, 

and Symbol 
5. Signal, signs, and symbols. 
6. Interface Design and 

Display-Control 
Compatibility 

7. Design implications 

Mahasiswa mampu 

memahami dasar-dasar 

dan aspek kritis dalam 

mendesain interaksi 

manusia dengan 

mesin/komputer 

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video  

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

10 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Safety Culture 1. Safety Culture Approach 
2. Safety Culture Program 
3. Safety Culture 

Implementation 

Mahasiswa mampu 

memahami aplikasi dari 

Safety Culture  

SDG, RPS, DL  

Sinkronus  

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

11 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Design of Human 

Organizational 

Interaction  

 

1. Concept of 
Macroergonomics 

2. Sociotechnical System in 
organizational and work 
system design 

Mahasiswa mampu 

memahami dasar-dasar 

dan aspek kritis dalam 

mendesain interaksi 

manusia dan komponen 

lain dalam satu sistem 

organisasi 

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) Capaian pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 

Bentuk Asessment 

12 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

CPMK 4 

Diskusi 3: Presentasi 

Tugas 3 

1. Progress riset mahasiswa   Presentasi 

Progress 

Progress riset 

mahasiswa 

13 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

OHS in Industry 4.0 Implementasi OHS pada 

penerapan Industry 4.0 

Mahasiswa mampu 

memahami konsep dan 

penerapan OHS pada 

Industry 4.0 

SDG, DL 

Sinkronus 

Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

14 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Behaviour based 

Safety 

1. Behaviour based Safety 
Approach 

2. Behaviour based Safety 
Program 

Behaviour based Safety 

Implementation 

Mahasiswa mampu 

memahami aplikasi dari 

Behaviour based Safety  

SDG, DL Ppt 

Video 

Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

15 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Service & Intangible 

Product Design 

1. Definition of Service and 
Intangible Product 

2. Impact of Value Design in 
Product Service and 
Intengible 

Mahasiswa mampu 

memahami terkait 

dengan rangkaian 

desain produk untuk 

intengible dan service 

produk.  

SDG, DL Ppt Monitoring 

keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi kelas 

16 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

CPMK 4 

Diskusi 4: Presentasi 

Tugas 4 

Progress riset mahasiswa   Presentasi 

Progress 

Progress riset 

mahasiswa 



 

 

7. Rencana Asesmen dan Evaluasi 

No. Jenis Evaluasi 
Bobot 

(%) 

Tujuan pembelajaran yang dievaluasi 

CPMK 1 CPMK 2 CPMK 3 CPMK 4 

1 Diskusi 1: Presentasi Tugas 1 25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

2 Diskusi 2: Presentasi Tugas 2 25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

3 Diskusi 3: Presentasi Tugas 3 25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

4 Diskusi 4: Presentasi Tugas 4 25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

 25% 25% 25% 25% 

Catatan: beri prosentase pada bagian capaian pembelajaran mata kuliah yang dievaluasi 

 



 

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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