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Tugas Individu 1  

 

Tugas ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih dini tentang karya ilmiah. Dalam 

penugasan ini, mahasiswa wajib untuk membaca 3 (tiga) skripsi di perpustakaan STKIP 

dari program studi yang berbeda. Skripsi yang dimaksud mengkhususkan hasil penelitian 

tentang kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari hasil pembacaan tersebut, berikan kritikan 

atau masukan skripsi tersebut tentang hal-hal berikut; 1) Kebermanfaatan penelitian; 2) 

Pemilihan masalah penelitian; 3) Pengutipan sumber/referensi; 4) Kemampuan menyusun 

hasil penelitian; 5) Kemampuan menyimpulkan hasil penelitian; 6) Tata tulis; 7) Penyusunan 

kalimat dalam paragraf; 8) Kecermatan penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) 

 

 

IDENTITAS KARYA 

 

Judul penelitian : ...................................... 

Nama peneliti : ...................................... 

Program Studi : ...................................... 
   

KELEBIHAN KARYA 

Karya ini memiliki kelebihan sebagai berikut: 

1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

 

KRITIKAN/MASUKAN UNTUK KARYA 

A Kebermanfaatan penelitian 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

B Pemilihan masalah penelitian 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

C Pengutipan sumber/referensi 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

D Kemampuan menyusun hasil penelitian 

 1. ............ 
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2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

E Kemampuan menyimpulkan hasil penelitian 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

F Tata tulis 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

G Penyusunan kalimat dalam paragraf 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

H Kecermatan penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) 

 1. ............ 

2. ............ 

3. ............ 

4. ............ 

Dan seterusnya 

 

 

Kriteria penulisan: 

1. Bersifat individu 

2. Diketik menggunakan kertas A4 dengan Time New Roman 12pt 

3. Halaman sampul tidak dijilid, tetapi di staples pada pojok atas. 

Kriteria penilaian didasarkan pada: 

1. Orisinalitas karya (bukan hasil plagiasi/copypaste)  

2. Kemampuan memahami perintah soal   

3. Kedalaman dalam menganalisis 

4. Kecermatan dalam menggambarkan kelebihan karya yang diteliti 

5. Kecermatan dalam memberikan kritikan/masukan terhadap karya yang diteliti 

Cara pengumpulan tugas: 

1. Tugas dikumpulkan pada saat perkuliahan  

2. Batas pengumpulan, Pertemuan ke-5 (2 November 2016) 
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Tugas Individu 2  

 

Tugas individu 2 ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam 

mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah. Dalam tugas ini, mahasiswa diwajibkan untuk memilih 

persoalan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang sedang dipelajari di program 

studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Dari persoalan tersebut, kemudian dilakukan 

penelitian dan disusun menjadi sebuah karya ilmiah. 

Kriteria penulisan: 

1. Bersifat individu 

2. Diketik menggunakan kertas A4 dengan Time New Roman 12pt 

3. Diketik menggunakan spasi 1 dengan batas marjin 3 cm (atas), 3 cm (kiri), 2 cm (kanan), 

2 cm (bawah) 

4. Disusun 5 (lima) halaman (tidak termasuk halaman sampul) 

5. Karya ilmiah memuat tentang SAMPUL, PENDAHULUAN, PEMBAHASAN, 

PENUTUP, DAFTAR PUSTAKA   

6. Halaman sampul tidak dijilid, tapi di staples pada pojok atas. 

7. Disusun dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah sebagaimana yang 

dipelajari dalam mata kuliah ini. 

 

Kriteria penilaian didasarkan pada: 

1. Orisinalitas karya (bukan hasil plagiasi/copypaste)  

2. Kemampuan memahami perintah soal  

3. Kebermanfaatan karya ilmiah yang disusun 

4. Pemilihan masalah dalam karya ilmiah yang disusun 

5. Pengutipan sumber/referensi dalam karya ilmiah yang disusun 

6. Kemampuan menyusun karya ilmiah yang disusun 

7. Kemampuan menyimpulkan karya ilmiah  

8. Tata tulis dalam karya ilmiah yang disusun 

9. Penyusunan kalimat dalam paragraf dalam karya ilmiah yang disusun 

10. Kecermatan penggunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dalam karya ilmiah yang 

disusun 

Cara pengumpulan tugas: 

1. Tugas dikumpulkan pada saat perkuliahan  

2. Batas pengumpulan, Pertemuan ke-7 (16 November 2016) 
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