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PENGANTAR 

 

 

Buku Rancangan Pengajaran (BRP) ini disusun sebagai pedoman bagi para dosen dalam 

membimbing mahasiswa dalam menjalani mata kuliah skripsi yang akan ditulis dengan 

pendekatan studi kasus yang umumnya diambil oleh mahasiswa semester 7 dan 8 Program 

Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.  

 

Dengan disusunnya BRP skripsi studi kasus ini, tim penyusun berharap agar para dosen 

memiliki keselarasan ekspektasi dan pemahaman atas proses penulisan dan penyajian skripsi 

studi kasus. Hal ini amat penting dicapai agar penilaian kualitas skripsi studi kasus dapat lebih 

distandarisasi. 

 

Tim penyusun berterima kasih kepada berbagai pihak yang yang telah membantu dalam 

penyusunan BRP ini, khususnya kepada Kepala Departemen Akuntansi FEB-UI yang telah 

berinisiatif untuk memulai langkah penyusunan BRP ini, serta tim penyusun BRP skripsi studi 

kasus yang karyanya telah banyak memberi inspirasi penyusunan BRP ini. Semoga BRP ini 

dapat menjadi panduan yang dapat diaplikasikan secara berkelanjutan oleh para dosen dalam 

membantu para mahasiswa memperoleh pembelajaran melalui setiap proses penulisan dan 

penyajian skripsi studi kasus. Sebagaimana karya manusia yang tak sempurna, maka saran dan 

kritik yang membangun dari para pembaca amat tim penulis harapkan guna memperbaiki karya 

ini.  

 

 

 

Depok, 12 Agustus 2019 

 

Tim Penyusun 
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I. Informasi Umum 

 

1. Nama program studi/jenjang studi : Akuntansi/Sarjana (S1) 

2. Nama mata kuliah   : Skripsi studi kasus 

3. Kode mata kuliah    : ECAU609301 

4. Semester ke-    : 7/8 

5. Jumlah SKS    : 6 

6. Metode pembelajaran   : Pembelajaran aktif (Student Centered Active 

  Learning), yang menggunakan metode 

  research-based learning 

7. Mata kuliah yang menjadi prasyarat : Telah menempuh minimal 115 SKS, Metode  

  Analisis Kasus Akuntansi dan Bisnis 

(ECAU609107) 

8. Menjadi prasyarat untuk mata kuliah : -- 

9. Integrasi antara mata kuliah  : -- 

10. Dosen pengampu    : Dosen pembimbing   

11. Deskripsi mata kuliah    :  

Mata ajar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa yang 

berkaitan dengan bidang keilmuannya. Adapun untuk skripsi studi kasus, analisis akan 

ditujukan terhadap satu unit objek penelitian berbentuk organisasi bersifat profit-oriented 

atau nirlaba yang dikenal oleh mahasiswa bersangkutan. Bagi mahasiswa yang 

memutuskan untuk mengambil skripsi, diharuskan memiliki Pembimbing Skripsi dan 

topik yang relevan bidangnya, yaitu akuntansi. 
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II. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (LG/ Learning Goals) dan  Kemampuan pada 

Akhir Tahap Pembelajaran (Sub CPMK) 

 

A. CPMK/LG: 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa: 

1. Mampu berpikir secara kritis (Able to demonstrate critical thinking) 

2. Mampu melakukan komunikasi dengan baik (Able to demonstrate good 

communication skill) 

 

B. SUB CPMK/CLO (Kemampuan pada Setiap Akhir Tahap Pembelajaran) 

1.1.Mampu menyampaikan argumen dan menarik kesimpulan atas suatu permasalahan 

berdasarkan bukti yang mendukung (Able to argue and draw conclusion on an issue 

based on supportive evidence) 

1.1.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan utama dalam suatu isu akuntansi (Able 

to demonstrate to deliver key idea or point) 

1.1.2. Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan perbandingan atas pilihan alternatif 

(Able to demonstrate evaluation, analysis and comparison on alternative 

choices) 

1.1.3. Mampu menunjukkan alasan atas argumen atau solusi yang didukung dengan 

bukti atau referensi yang relevan (Able to justify an argument or solution 

supported by relevant evidence or references) 

1.1.4. Mampu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi rencana aksi yang 

relevan terhadap permasalahan yang diangkat (Able to draw conclusion and 

provide a relevant recommendation to the problem) 

2.1.Mampu menulis laporan secara jelas dan ringkas (Able to write a clear and concise 

report) 

2.1.1. Mampu menyusun ide secara logis dalam paragraf dan menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi yang efektif (Able to organize idea logically in 

paragraphs and connect them with effective transition) 

2.1.2. Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, ejaan yang benar, dan tata bahasa 

yang baik (Able to use appropriate language, correct spelling, and grammar) 

2.1.3. Mampu menggunakan aturan-aturan akademik (misalnya penulisan referensi) 

dan format yang tepat dalam penulisan laporan (Able to use appropriate 

academic rules (referencing systems, etc) and format in writing report) 

2.2.Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas dalam presentasi (Able to communicate 

clearly and concisely in presentation) 

2.2.1. Mampu menjelaskan materi presentasi dengan baik sehingga materi mudah 

dipahami (Able to deliver presentation materials well which audience can easily 

follow) 

2.2.2. Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, suara yang jelas, tempo yang baik, 

dan gestur yang sesuai (Able to use appropriate language, clear voice, good 

pace, and appropriate gestur) 

2.2.3. Mampu merancang dan menggunakan alat bantu visual atau teknologi (Able to 

develop and use of visual aids or technology) 
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III. Rencana Pembelajaran 

 

*) O : Orientasi; L : Latihan; U : Umpan Balik 

 

Minggu 

Ke 

Sub CPMK/Sub CLO 

(Kemampuan pada 

Setiap Akhir Tahap 

Pembelajaran) 

Bahan 

Kajian 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

Pengalaman Belajar 

(*O-L-U) 

Bobot 

Penerapan 

Sub CPMK 

pada MK 

Indikator 

Pencapaian 

Sub CPMK 

Rujukan/ 

Referensi 

1 • Mampu menyampaikan 

argumen dan menarik 

kesimpulan atas suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti yang 

mendukung 

• Mampu menulis laporan 

secara jelas dan ringkas 

• Mampu berkomunikasi 

secara jelas dan ringkas 

dalam presentasi 

• Kasus-kasus kontemporer 

terkait akuntansi 

• Agenda penelitian terkini 

terkait akuntansi  

• Bagaimana menyusun 

pertanyaan penelitian 

terkait kasus-kasus 

kontemporer tersebut? 

• Mengapa menggunakan 

penedekatan studi kasus 

dalam penelitian 

akuntansi? 

 

• Active 

Lecturing 

• Diskusi 

Kelompok 

150 menit Pengantar oleh 

pengajar tentang 

capaian 

pembelajaran  

dan evaluasi 

hasil 

pembelajaran 

(20%)* 

 

 

*Pengajar dapat 

mengacu pada 

slide yang telah 

disiapkan tim 

penyusun dalam 

menyampaikan 

materi ini 

Pembelajaran 

aktif, disertai 

dengan praktik 

mengidentifikasi 

topik, penyusunan 

pertanyaan 

penelitian, dan 

perencanaan 

metode penelitian 

60%) 

Klarifikasi 

dari pengajar 

atas 

pembelajaran 

aktif (20%) 

10% Mahasiswa 

memperoleh 

nilai minimal 

55 

berdasarkan 

penilaian 

menggunakan 

rubrik 

penilaian. 

Yin, R.K. (2014) 

Case study research: 

design and methods. 

5th edition. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

 

Rowley, J. (2002). 

Using Case Studies in 

Research. 

Management 

Research News, 

25(1), 16-27 

 

Agenda for future 

research dari 

penelitian-penelitian 

terkini dalam bidang 

akuntansi 

 

Call for papers jurnal-

jurnal bereputasi 

internasional di 

bidang akuntansi 

lihat: 

https://abdc.edu.au/re

search/abdc-journal-

list/  

https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/
https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/
https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/
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IV. Rancangan Tugas dan Latihan 

 

Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

1 Proposal • Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan 

bukti yang 

mendukung 

• Mampu menulis 

karya tulis 

ilmiah secara 

jelas dan ringkas 

Membuat 

proposal studi 

kasus atas 

suatu objek 

organisasi 

baik profit 

maupun 

nirlaba 

Mahasiswa diberikan tugas individu 

untuk mengajukan proposal 

penelitian yang berisikan objek yang 

menjadi sasaran dengan 

menyampaikan pendapat mengapa 

objek tersebut menarik untuk diteliti.  

Invididu  2 pekan Proposal studi kasus 

2 Penyusunan 

bab 

pendahuluan 

 

 

Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

 

• Identifikasi 

pertanyaan 

penelitian 

• Penyusunan 

rencana 

umum 

metode 

penelitian 

Mahasiswa diminta mengidentifikasi 

pertanyaan penelitian yang terkait 

dengan isu-isu kontemporer di 

bidang akuntansi dan menyusun 

rencana metode penelitian yang akan 

digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian 

tersebut. 

Individu 2,5 Jam Pertanyaan penelitian 

Rencana metode 

penelitian 

3-5 Penyusunan 

draft bab 

telaah literatur  

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

Draft telaah 

literatur dari 

penelitian-

Mahasiswa diminta menyusun telaah 

literatur untuk mendapatkan 

kerangka berpikir dan kerangka teori 

Individu 3 pekan. Karena skripsi 

adalah mata kuliah 

berbobot 6 SKS, maka 

Draft telaah literatur 

yang telah 

menggunakan 
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Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

penelitian 

sebelumnya 

serta kerangka 

teori yang 

relevan.  

yang kelak akan digunakan dalam 

pengumpulan dan analisis data. 

Mahasiswa perlu membedakan 

antara teori dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya 

adalah penelitian-penelitian yang 

menggali isu-isu yang relevan 

dengan topik penelitian yang 

diangkat mahasiswa. Adapun teori 

adalah kerangka yang dapat 

menjelaskan mengapa hasil-hasil 

penelitian tersebut bisa diperoleh. 

Pada tahap penugasan ini mahasiswa 

sudah harus memulai menggunakan 

reference management software 

seperti EndNote (yang dapat di-

install di PDEB) maupun Mendeley 

(bisa didownload secara gratis). 

Mahasiswa juga diharapkan dapat 

mempelajari secara mandiri tutorial 

menggunakan software tersebut dari 

YouTube maupun sumber lainnya. 

 

 

mahasiswa disarankan 

untuk membaca dan 

menuliskan telaah 

literaturnya setidaknya 6 

x 3 jam = 18 jam tiap 

pekannya.  

 

Jika mahasiswa ingin 

istirahat di akhir pekan, 

maka disarankan 

mahasiswa membaca dan 

menulis selama 3 jam 36 

menit per hari. 

 

Pengaturan waktu ini 

berlaku untuk tiap 

tahapan penugasan 

berikutnya. 

reference management 

software. 

6 Penyusunan 

draft bab 

metode 

penelitian 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

Draft bab 

metode 

penelitian 

Mahasiswa diminta menyusun bab 

metode penelitian dengan rinci dan 

mengacu pada literatur-literatur yang 

Individu 1 pekan 

 

Draft bab metode 

penelitian 
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Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

andal terkait dengan metode 

penelitian yang akan digunakannya. 

 

Yang dimaksud dengan literatur-

literatur yang andal adalah  

1. Buku yang ditulis oleh penulis 

dengan latar belakang akademik 

yang mumpuni serta diterbitkan 

oleh penerbit yang bereputasi 

nasional maupun internasional. 

2. Jurnal-jurnal bereputasi nasional 

(dapat dilihat di jurnal-jurnal 

terkait yang masuk peringkat S1-

S3 SINTA DIKTI 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/jour

nals atau di jurnal-jurnal terkait 

yang masuk peringkat Q1-Q3 

Scopus https://scimagojr.com.  

Daftar data-data yang 

akan diperlukan untuk 

analisis 

 

Daftar dokumen-

dokumen yang akan 

diteliti lebih lanjut  

 

Daftar pertanyaan 

wawancara, FGD (jika 

dipelukan) 

 

 

7-9 Pengumpulan 

data untuk 

skripsi studi 

kasus 

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan 

Pengumpulan 

data untuk 

skripsi studi 

kasus 

Mahasiswa diminta untuk 

mengumpulkan data-data yang 

diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian atas kasus 

yang diangkatnya sebagai topik 

penelitian. Kemudian, mahasiswa 

diminta untuk membuat analisis awal 

terkait temuan yang didapatkannya 

dari data-data tersebut. Sekiranya 

mahasiswa memerlukan data 

Individu 3 pekan Data-data yang 

diperlukan 

 

Analisis awal atas 

data-data tersebut 

(termasuk pembuatan 

verbatim atas 

wawancara dan FGD – 

jika relevan) 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
https://scimagojr.com/
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Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

bukti yang 

mendukung 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

tambahan, mahasiswa dapat terus 

melengkapinya dalam tahap ini 

maupun tahapan penulisan 

selanjutnya. 

10-13 Analisis studi 

kasus 

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

Analisis studi 

kasus 

Mahasiswa diminta untuk 

menganalisis data-data yang telah 

ditemukannya dengan analisis yang 

mendalam. Teknik analisis yang 

dapat digunakan diantaranya adalah 

thematic analysis dan content 

analysis. Jika relevan, mahasiswa 

dapat menggunakan software Nvivo 

atau Excel untuk melakukan coding 

atas data-data yang didapatkan. 

 

Dalam menulis draft bab analisis ini, 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengacu pada jurnal-jurnal 

bereputasi nasional dan internasional 

dan memahami pola para penulis 

jurnal-jurnal tersebut dalam 

menyajikan hasil analisisnya. 

Individu 4 pekan Draft bab analisis 

14 Penyusunan 

kesimpulan 

dan saran 

penelitian 

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

Penulisan 

draft final 

skripsi studi 

kasus 

Mahasiswa diminta untuk 

menyampaikan kesimpulan dan 

saran dari penelitian yang dilakukan 

serta memastikan koherensi antar 

Individu 1 pekan Draft akhir skripsi 

studi kasus 
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Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

bab dalam skripsi yang ditulisnya, 

termasuk memastikan bahwa skripsi 

tersebut sudah memenuhi pedoman 

penulisan tugas akhir UI yang terkini 

(untuk versi 2017 dapat dilihat di 

http://eng.ui.ac.id/wp-

content/uploads/SK-dan-Pedoman-

Teknis-Penulisan-Tugas-Akhir-

Nopember2017-upload.pdf ). 

- Skripsi studi 

kasus 

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

• Mampu menulis 

laporan secara 

jelas dan ringkas 

Skripsi studi 

kasus 

Skripsi studi kasus adalah karya 

akhir yang merupakan output dari 

program skripsi studi kasus yang 

diikuti oleh mahasiswa. 

Individu Batas Waktu 

Pengumpulan Skripsi 

studi kasus 

Manuskrip skripsi 

studi kasus 

- Presentasi 

Skripsi studi 

kasus 

• Mampu 

berkomunikasi 

secara jelas dan 

ringkas dalam 

presentasi 

Melakukan 

presentasi atas 

skripsi studi 

kasus yang 

telah disusun 

Presentasi skripsi studi kasus adalah 

salah satu komponen dalam penilaian 

karya akhir mahasiswa bagi yang 

mengikuti program skripsi studi 

kasus. 

Individu Jadwal Presentasi Skripsi 

studi kasus 

Presentasi Skripsi 

studi kasus 

 

  

http://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/SK-dan-Pedoman-Teknis-Penulisan-Tugas-Akhir-Nopember2017-upload.pdf
http://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/SK-dan-Pedoman-Teknis-Penulisan-Tugas-Akhir-Nopember2017-upload.pdf
http://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/SK-dan-Pedoman-Teknis-Penulisan-Tugas-Akhir-Nopember2017-upload.pdf
http://eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/SK-dan-Pedoman-Teknis-Penulisan-Tugas-Akhir-Nopember2017-upload.pdf
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V. Kriteria Penilaian (Evaluasi Hasil Pembelajaran) 

 

Bentuk Evaluasi Sub CPMK Instrumen/Jenis 

Asesmen 

Frekuensi Bobot 

Evaluasi 

(%) 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik kesimpulan 

atas suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

Rubrik Penilaian 1x 50% 

Kemampuan 

komunikasi 

Mampu menulis dan 

mempresentasikan 

laporan secara jelas 

dan ringkas 

Rubrik Penilaian 1x 50% 

Total    100% 

 

Rubrik: 

Rubrik penilaian untuk mata kuliah skripsi studi kasus terdiri dari 2 (dua) rubrik penilaian, 

yaitu rubrik penilaian untuk kemampuan berpikir kritis dan rubrik penilaian untuk kemampuan 

mengkomunikasikan karya akhir (baik itu dalam bentuk tulisan maupun presentasi). Kedua 

rubrik penilaian tersebut akan diisi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. 
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Rubrik Penilaian Studi Kasus dan Presentasi Karya Akhir 

 

SKRIPSI STUDI KASUS (DINILAI 

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS     

Sub CPMK 1.1: 

Mampu menyampaikan argumen dan menarik 

kesimpulan atas suatu permasalahan 

berdasarkan bukti yang mendukung 

        

1 Sub CPMK 1.1.1: 

Mampu mengidentifikasi permasalahan 

utama dalam suatu isu akuntansi 

Kurang mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan utama atas 

isu akuntansi yang 

dibahasnya 

Mampu mengidentifikasi 

permasalahan utama atas isu 

akuntansi yang dibahasnya 

dan menuangkannya dalam 

kalimat yang cukup efektif 

Mampu mengidentifikasi 

permasalahan utama atas 

isu akuntansi yang 

dibahasnya dan 

menuangkannya dalam 

kalimat yang efektif dan 

mudah dipahami 

 

2 Sub CPMK 1.1.2: 

Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan 

perbandingan atas pilihan alternatif 

Kurang mampu 

menerapkan kompetensi 

teknis (pengetahuan dan 

keahlian akuntansi) dalam 

melakukan evaluasi, 

analisis, atau perbandingan 

Mampu menerapkan 

kompetensi teknis 

(pengetahuan dan keahlian 

akuntansi) yang baik dalam 

melakukan evaluasi, analisis, 

atau perbandingan 

Mampu menerapkan 

kompetensi teknis 

(pengetahuan dan keahlian 

akuntansi) yang sangat baik 

dalam melakukan evaluasi, 

analisis, atau perbandingan 

 

3 Sub CPMK 1.1.3: 

Mampu menunjukkan alasan atas argumen 

atau solusi yang didukung dengan bukti 

atau referensi yang relevan 

Kurang mampu 

mengembangkan 

argumentasi, tidak 

menyertakan bukti/referensi 

pendukung atau 

menyertakan bukti/referensi 

pendukung tetapi tidak 

relevan 

Mampu mengembangkan 

argumentasi dengan baik, 

yang disertai dengan bukti 

atau referensi pendukung 

yang sebagian besar relevan 

Mampu mengembangkan 

argumentasi dengan sangat 

baik, yang disertai dengan 

bukti atau referensi 

pendukung yang relevan 
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SKRIPSI STUDI KASUS (DINILAI 

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

4 Sub CPMK 1.1.4: 

Mampu menarik kesimpulan dan 

rekomendasi rencana aksi yang relevan 

dengan permasalah yang diangkat 

Menunjukkan kemampuan 

dan rekomendasi yang 

kurang baik dalam 

melakukan sintesis dan 

menarik kesimpulan 

Menunjukkan kemampuan 

yang baik dalam melakukan 

sintesis dan menarik 

kesimpulan dan memberikan 

rekomendasi yang cukup 

relevan 

Menunjukkan kemampuan 

yang sangat baik dalam 

melakukan sintesis dan 

menarik kesimpulan dan 

memberikan rekomendasi 

yang sangat relevan 

 

 NILAI CRITICAL THINKING 

(JUMLAH NILAI KOMPONEN 

DIBAGI 4) 

    

Sub CPMK 2.1: 

Mampu menulis laporan secara jelas dan 

ringkas 

        

1 Sub CPMK 2.1.1: 

Mampu menyusun ide secara logis dalam 

paragraf dan menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi yang efektif 

Sebagian besar paragraf 

tidak memiliki kesatuan 

atau koherensi, serta 

kurangnya hubungan antar 

paragraf karena transisi 

yang kurang memadai. 

Sebagian besar paragraf 

memiliki kesatuan dan 

koherensi, serta antar 

paragraf dihubungkan 

dengan transisi yang 

memadai. 

Ide disusun secara logis 

dalam paragraf-paragraf, 

serta antar paragraf 

dihubungkan dengan 

transisi yang efektif. 

  

2 Sub CPMK 2.1.2: 

Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, 

ejaan yang benar, dan tata bahasa yang 

baik 

Tulisan mengandung 

banyak kesalahan dalam hal 

penggunaan bahasa, ejaan, 

atau tata bahasa (misalnya 

struktur penulisan kalimat), 

sehingga dapat 

mengganggu pembaca. 

Tulisan mengandung 

sejumlah kesalahan dalam 

hal penggunaan bahasa, 

ejaan, atau tata bahasa 

(misalnya struktur penulisan 

kalimat), tetapi tidak 

mengganggu pembaca. 

Tulisan hampir bersih dari 

kesalahan dalam hal 

penggunaan bahasa, ejaan, 

atau tata bahasa (misalnya 

struktur penulisan kalimat). 

 

3 Sub CPMK 2.1.3: 

Mampu menggunakan aturan-aturan 

akademik (misalnya penulisan referensi) 

Tidak menggunakan 

sitasi/daftar referensi yang 

sesuai dengan konvensi 

Masih terdapat kesalahan 

dalam menggunakan 

sitasi/daftar referensi yang 

Menggunakan sitasi/daftar 

referensi yang sesuai 

dengan konvensi yang 
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dan format yang tepat dalam penulisan 

laporan 

yang benar, serta tidak 

menggunakan format yang 

tepat dalam penulisan 

skripsi studi kasus 

sesuai dengan konvensi yang 

benar, serta masih terdapat 

kesalahan dalam format 

penulisan skripsi studi kasus 

benar, serta menggunakan 

format yang tepat dalam 

penulisan skripsi studi 

kasus 

 NILAI PENULISAN SKRIPSI STUDI 

KASUS (JUMLAH NILAI 

KOMPONEN DIBAGI 3) 

    

PRESENTASI SKRIPSI STUDI KASUS         

Sub CPMK 2.2: 

Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas 

dalam presentasi 

    

1 Sub CPMK 2.2.1: 

Mampu menjelaskan materi presentasi 

secara baik sehingga materi mudah 

dipahami 

Kurang mampu 

menjelaskan materi yang 

dipresentasikan sehingga 

materi sulit dipahami, 

termasuk kemampuan yang 

kurang baik dalam 

menjawab pertanyaan 

Mampu menjelaskan materi 

yang dipresentasikan dengan 

baik sehingga materi dapat 

dipahami, termasuk 

kemampuan yang baik dalam 

menjawab pertanyaan 

Mampu menjelaskan materi 

yang dipresentasikan 

dengan sangat baik 

sehingga materi mudah 

dipahami, termasuk 

kemampuan yang sangat 

baik dalam menjawab 

pertanyaan 

 

2 Sub CPMK 2.2.2: 

Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, 

suara yang jelas, tempo yang baik, dan 

gestur yang sesuai 

Menyampaikan materi 

dengan bahasa yang kurang 

sesuai, suara yang kurang 

jelas, tempo yang terlalu 

cepat atau terlalu lambat 

atau terlalu banyak jeda 

yang tidak sesuai, serta 

gestur yang kurang tepat. 

Menyampaikan materi 

dengan bahasa yang sesuai, 

suara yang cukup jelas, 

tempo yang agak cepat atau 

agak lambat atau terkadang 

ada jeda yang tidak sesuai, 

serta gestur yang tepat. 

Menyampaikan materi 

dengan bahasa yang sesuai, 

suara yang jelas, tempo 

yang tepat tanpa ada jeda 

yang tidak sesuai, serta 

gestur yang tepat. 
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3 Sub CPMK 2.2.3: 

Mampu merancang dan menggunakan alat 

bantu visual atau teknologi 

Alat bantu presentasi 

(misalnya tayangan visual) 

dirancang dengan kurang 

baik, atau sebagian besar 

tidak mendukung 

presentasi. 

Alat bantu presentasi 

(misalnya tayangan visual) 

dirancang dengan baik, dan 

sering kali mendukung 

presentasi secara efektif. 

Alat bantu presentasi 

(misalnya tayangan visual) 

dirancang dengan baik, 

mendukung keseluruhan 

presentasi secara efektif, 

serta mahasiswa dapat 

menggunakannya dengan 

meyakinkan. 

  

 NILAI PRESENTASI SKRIPSI STUDI 

KASUS (JUMLAH NILAI 

KOMPONEN DIBAGI 3) 

    

 


