
Rubrik Penilaian Presentasi Kolokium Mahasiswa 

Susunan Materi 
1 

- Informasi tidak disusun 
secara urut atau pun 
logis. 
 
 
- Susunan materi tidak 
dapat dipahami karena 
tidak sesuai dengan 
tujuan presentasi 
(pemaparan hasil TA) 

2 
- Sebagian besar 
informasi disusun secara 
terurut, namun kurang 
logis. 
 
- Susunan materi sulit 
dipahami karena kurang 
sesuai dengan tujuan 
presentasi (pemaparan 
hasil TA)  

3 
- Sebagian besar 
informasi disusun secara 
terurut dan logis 
 
 
- Susunan materi agak 
sulit dipahami karena 
kurang sesuai dengan 
tujuan presentasi 
(pemaparan hasil TA)  

4 
- Informasi disusun 
secara terurut dan logis. 
 
 
 
- Susunan materi dapat 
dipahami karena sesuai 
dengan tujuan presentasi 
(pemaparan hasil TA) 

Konten Presentasi 
1 

- Materi yang 
disampaikan tidak 
relevan 
 
 
- Banyak definisi sulit 
yang tidak dijelaskan 
dengan baik sehingga 
membingungkan 
 
- Materi presentasi hanya 
mencakup kurang dari 3 
bagian berikut: 
1. Latar belakang & 
Tujuan 
2. Tinjauan Pustaka 
3. Metodologi 
4. Hasil & Pembahasan 
5. Kesimpulan 
 

2 
- Materi yang 
disampaikan relevan, 
namun disajikan dengan 
tidak menarik 
 
- Beberapa definisi sulit 
tidak dijelaskan dengan 
baik sehingga 
membingungkan 
 
- Materi presentasi hanya 
mencakup 3 dari 5 
bagian berikut: 
1. Latar belakang & 
Tujuan 
2. Tinjauan Pustaka 
3. Metodologi 
4. Hasil & Pembahasan 
5. Kesimpulan 

3 
- Materi yang 
disampaikan relevan, 
namun disajikan dengan 
kurang menarik 
 
- Sebagian besar definisi 
sulit telah dijelaskan 
dengan baik 
 
 
- Materi presentasi hanya 
mencakup 4 dari 5 
bagian berikut: 
1. Latar belakang & 
Tujuan 
2. Tinjauan Pustaka 
3. Metodologi 
4. Hasil & Pembahasan 
5. Kesimpulan 

4 
- Materi yang 
disampaikan relevan dan 
disajikan dengan menarik 
 
 
- Semua definisi sulit 
telah dijelaskan dengan 
baik 
 
 
- Materi presentasi 
mencakup semua bagian 
ini: 
1. Latar belakang & 
Tujuan 
2. Tinjauan Pustaka 
3. Metodologi 
4. Hasil & Pembahasan 
5. Kesimpulan 

Pemahaman Presenter 
1 

- Presenter tidak mampu 
menjawab pertanyaan 
peserta 
 
 
- Presenter tidak 
memahami sebagian 
besar materi yang 
disampaikan 

2 
- Presenter mampu 
menjawab pertanyaan 
peserta, namun dengan 
kurang baik 
 
- Presenter hanya 
memahami sebagian 
materi yang disampaikan 

3 
- Presenter mampu 
menjawab pertanyaan 
peserta dengan baik 
 
 
- Presenter memahami 
materi yang disampaikan 

4 
- Presenter mampu 
menjawab pertanyaan 
peserta dengan sangat 
baik 
 
- Presenter memahami 
materi yang disampaikan 
dan mampu mengaitkan 
dengan informasi yang 
relevan 

Kemampuan Presentasi 
1 

- Presentasi disajikan 
dengan tidak menarik 
 

2 
- Presentasi disajikan 
dengan kurang menarik 
 
 

3 
- Presentasi disajikan 
dengan cukup menarik 
 

4 
- Presentasi disajikan 
dengan menarik 
 
 



- Sikap presenter kurang 
baik dan kurang percaya 
diri 
 
- Penyampaian materi 
dengan tempo yang 
terlalu cepat dan ucapan 
yang kurang jelas 

- Sikap presenter kurang 
baik, namun percaya diri 
 
 
- Penyampaian materi 
dengan tempo yang 
terlalu cepat meski 
ucapan jelas 

- Sikap presenter baik, 
namun kurang percaya 
diri 
 
- Penyampaian materi 
dengan tempo yang tepat 
tetapi ucapan kurang 
jelas 

- Sikap presenter baik 
dan percaya diri 
 
 
- Penyampaian materi 
dengan tempo yang tepat 
dan ucapan yang jelas 

 


