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Originalitas

1
- Metode yang digunakan 
tidak berisikan informasi 
baru. Hanya mengulang 
penelitian sebelumnya

- Kasus yang digunakan 
sangat mirip dengan 
penelitian sebelumnya.

2
- Sebagian besar metode 
yang digunakan telah sama 
dari penelitian sebelumnya 
namun masih terdapat 
sedikit informasi baru yang 
signifikan.

- Kasus yang digunakan 
sedikit berbeda dari 
penelitian sebelumnya.

3
- Sebagian besar metode 
yang digunakan telah sama 
dari penelitian sebelumnya 
namun terdapat banyak 
informasi baru yang 
signifikan.

- Kasus yang digunakan 
adalah kasus baru dan 
berbeda dari penelitian 
sebelumnya

4
- Metode yang diusulkan 
adalah metode baru atau 
metode lama dengan banyak
pengembangan dan 
digunakan baik pada kasus 
yang mirip (perbandingan 
metode) ataupun dengan 
kasus yang berbeda dari 
penelitian sebelumnya.

Ketepatan Judul

1
- Judul tidak 
menggambarkan dengan 
jelas poin-poin utama pada 
penelitian dan cenderung 
menyesatkan

2
- Judul sangat kurang 
menggambarkan dengan 
jelas poin-poin utama pada 
penelitian dan cenderung 
berbeda fokus.

- Ada banyak bagian penting
yang tidak disebutkan di 
judul atau ada bagian yang 
bukan utama namun tertulis 
di judul

3
- Judul kurang 
menggambarkan dengan 
jelas poin-poin utama pada 
penelitian namun masih 
sesuai fokus utama.

- Ada sedikit bagian penting
yang tidak disebutkan di 
judul atau ada bagian yang 
bukan utama namun tertulis 
di judul

4
- Judul menggambarkan 
dengan jelas poin-poin 
utama pada penelitian dan 
sesuai pada fokus utama.

Kejelasan Abstrak

1
- Abstrak terlalu panjang 
atau terlalu pendek

- Abstrak mengandung 0 
atau 1 dari 4 poin berikut:
1. Problem statement
2. Metode yang digunakan
3. Temuan hasil
4. Rangkuman

2
- Abstrak terlalu panjang 
atau terlalu pendek

- Abstrak mengandung 2 
dari 4 poin berikut:
1. Problem statement
2. Metode yang digunakan
3. Temuan hasil
4. Rangkuman

3
- Abstrak terlalu panjang 
tetapi tidak terlalu pendek

- Abstrak mengandung 3 
dari 4 poin berikut:
1. Problem statement
2. Metode yang digunakan
3. Temuan hasil
4. Rangkuman

4
- Abstrak tidak terlalu 
panjang dan tidak terlalu 
pendek

- Abstrak mengandung 
seluruh poin berikut:
1. Problem statement
2. Metode yang digunakan
3. Temuan hasil
4. Rangkuman

Latar Belakang Masalah

1
- Latar belakang masalah 
tidak tersampaikan dengan 
baik dan jelas, sehingga 
tidak diperoleh poin-poin 
utama masalah

2
- Latar belakang masalah 
tersampaikan dengan baik 
dan jelas

- Masalah yang dipaparkan 
kurang memiliki dasar yang 
kuat

3
- Latar belakang masalah 
tersampaikan dengan baik 
dan jelas

- Masalah yang dipaparkan 
kurang memiliki dasar yang 
kuat

4
- Latar belakang masalah 
tersampaikan dengan sangat 
baik dan jelas

- Masalah yang dipaparkan 
memiliki dasar yang kuat

- Terdapat kesesuaian antara



- Tidak tampak kesesuaian 
antara latar belakang 
masalah dan solusi yang 
ditawarkan

- Terdapat kesesuaian antara
latar belakang masalah dan 
solusi yang ditawarkan

latar belakang masalah dan 
solusi yang ditawarkan

Literature Review

1
- Tidak ada literatur review

2
- Penyajian review kurang 
jelas dan lengkap, banyak  
informasi penting pada 
referensi yang tidak 
tersampaikan dengan jelas

- Literatur yang digunakan 
tidak relevan dengan 
penelitian dan juga tidak 
dapat dibandingkan

3
- Penyajian review kurang 
jelas dan lengkap, beberapa 
informasi penting pada 
referensi tidak tersampaikan
dengan jelas

- Literatur yang digunakan 
relevan dengan penelitian 
dan dapat dibandingkan

4
- Review disajikan dengan 
jelas dan lengkap

- Literatur yang digunakan 
relevan dengan penelitian 
dan dapat dibandingkan

Metodologi Penelitian

1
- Tidak ada penjelasan 
metodologi yang digunakan.

2
- Penjelasan metode yang 
digunakan kurang jelas atau 
tidak mudah dipahami

- Metode yang digunakan 
pada penelitian adalah 
metode yang kurang 
terpercaya atau kurang 
sesuai penggunaannya 
berdasarkan penelitian-
penelitian sebelumnya.

3
- Penjelasan metode yang 
digunakan kurang jelas atau 
tidak mudah dipahami

- Metode yang digunakan 
pada penelitian adalah 
metode yang terpercaya dan
sesuai penggunaannya 
berdasarkan penelitian-
penelitian sebelumnya.

4
- Penjelasan metode yang 
digunakan cukup jelas dan 
mudah dipahami

- Metode yang digunakan 
pada penelitian adalah 
metode yang terpercaya dan 
sesuai penggunaannya 
berdasarkan penelitian-
penelitian sebelumnya.

Pemaparan Hasil

1
- Tidak ada pemaparan atau 
analisis hasil

2
- Hasil ditampilkan kurang 
lengkap, kurang jelas, atau 
kurang sesuai dalam 
representasi (grafik, tabel, 
dsb.)

- Analisis hasil kurang 
runtut, kurang 
komprehensif, dan tidak 
berdasar

3
- Hasil ditampilkan secara 
lengkap, jelas, dan sesuai 
dalam representasi (grafik, 
tabel, dsb.)

- Analisis runtut dan 
berdasar, tetapi kurang 
komprehensif

4
- Hasil ditampilkan secara 
lengkap, jelas, dan sesuai 
dalam representasi (grafik, 
tabel, dsb.)

- Hasil dianalisis secara 
runtut, komprehensif, dan 
berdasar

Kesimpulan

1
- Bagian kesimpulan terlalu 
panjang dan menampilkan 
informasi-informasi yang 
bukan utama

- Hanya mencakup sebagian
dari hal-hal berikut:
1. Tujuan awal penelitian
2. Poin-poin utama hasil 
penelitian
2. Kesesuaian hasil dengan 
tujuan penelitian
3. Saran untuk penelitian 
selanjutnya

2
- Bagian kesimpulan ditulis 
jelas dan tidak terlalu 
panjang

- Hanya mencakup sebagian
dari hal-hal berikut:
1. Tujuan awal penelitian
2. Poin-poin utama hasil 
penelitian
2. Kesesuaian hasil dengan 
tujuan penelitian
3. Saran untuk penelitian 
selanjutnya

3
- Bagian kesimpulan terlalu 
panjang dan menampilkan 
informasi-informasi yang 
bukan utama

- Telah mencakup hal-hal 
berikut:
1. Tujuan awal penelitian
2. Poin-poin utama hasil 
penelitian
2. Kesesuaian hasil dengan 
tujuan penelitian
3. Saran untuk penelitian 
selanjutnya

4
Bagian kesimpulan ditulis 
jelas dan tidak terlalu 
panjang

- Telah mencakup hal-hal 
berikut:
1. Tujuan awal penelitian
2. Poin-poin utama hasil 
penelitian
2. Kesesuaian hasil dengan 
tujuan penelitian
3. Saran untuk penelitian 
selanjutnya



Referensi

1
Memenuhi hanya 0 atau 1 
dari 4 kriteria berikut:
1. Sumber referensi utama 
termasuk penelitian baru (10
tahun terakhir)
2. Terdapat referensi yang 
merupakan rujukan utama 
pada bidang tersebut
3. Sitasi pada paragraf 
digunakan dengan tepat dan 
sesuai format.
4. Penulisan daftar pustaka 
sesuai dengan format

2
Memenuhi hanya 2 dari 4 
kriteria berikut:
1. Referensi utama termasuk
penelitian baru (10 tahun 
terakhir)
2. Terdapat referensi yang 
merupakan rujukan utama 
pada bidang tersebut
3. Sitasi pada paragraf 
digunakan dengan tepat dan 
sesuai format.
4. Penulisan daftar 
pustakasesuai dengan 
format

3
Memenuhi hanya 3 dari 4 
kriteria berikut:
1. Referensi utama termasuk
penelitian baru (10 tahun 
terakhir)
2. Terdapat referensi yang 
merupakan rujukan utama 
pada bidang tersebut
3. Sitasi pada paragraf 
digunakan dengan tepat dan 
sesuai format.
4. Penulisan daftar pustaka 
esuai dengan format

4
Memenuhi keseluruhan 
kriteria berikut:
1. Referensi utama termasuk
penelitian baru (10 tahun 
terakhir)
2. Terdapat referensi yang 
merupakan rujukan utama 
pada bidang tersebut
3. Sitasi pada paragraf 
digunakan dengan tepat dan 
sesuai format.
4. Penulisan daftar pustaka 
sesuai dengan format

Bahasa Penulisan

1
Bahasa penulisan yang 
digunakan pada penelitian 
memenuhi 0 atau 1 dari 4 
kriteria berikut:
1. Formal
2. Sesuai dengan tata bahasa
3. Penggunaan kata yang 
tepat
4. Mudah dipahami

2
Bahasa penulisan yang 
digunakan pada penelitian 
hanya memenuhi 2 dari 4 
kriteria berikut:
1. Formal
2. Sesuai dengan tata bahasa
3. Penggunaan kata yang 
tepat
4. Mudah dipahami

3
Bahasa penulisan yang 
digunakan pada penelitian 
hanya memenuhi 3 dari 4 
kriteria berikut:
1. Formal
2. Sesuai dengan tata bahasa
3. Penggunaan kata yang 
tepat
4. Mudah dipahami

4
Bahasa penulisan yang 
digunakan pada penelitian 
memenuhi keseluruhan 
kriteria berikut:
1. Formal
2. Sesuai dengan tata bahasa
3. Penggunaan kata yang 
tepat
4. Mudah dipahami


