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RubrikPenilaianTugas 

 

A. Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Tugas 

Aspek yang dinilai Kriteria penilaian 

A B C D 

1. Ketepatan waktu 

pengumpulan tugas 

dan pencantuman 

sumber 

Tugas dikumpulkan 

tepat pada waktu yang 

telah ditentukan dan 

mencantumkan sumber 

Tugas dikumpulkan tidak pada waktu yang 

telah ditentukan tetapi masih pada hari yang 

sama dan mencantumkan sumber 

Tugas dikumpulkan tidak 

pada waktu yang telah 

ditentukan tetapi masih pada 

hari yang sama tetapi tidak  

mencantumkan sumber 

Tugas dikumpulkan 

pada waktu dan hari 

yang yang telah 

ditentukan dan tidak 

mencantumkan sumber 

2. Kebenaran dan 

kesesuaian materi 

tugas 

Materi yang ditugaskan 

benar dan sesuai tema. 

Materi yang ditugaskan cukup benar dan sesuai 

tema. 

Materi yang ditugaskan 

kurang benar dan kurang 

sesuai tema. 

Materi yang ditugaskan 

tidak benar dan tidak 

sesuai tema. 

B. Kreativitas Tugas 

Aspek yang dinilai Kriteria penilaian 

A B C D 

1. Kreativitas dan 

kelengkapan tugas 

Tugas dibuat secara 

menarik dan materi 

yang disajikan lengkap. 

Tugas dibuat secara cukup menarik dan materi 

yang disajikan cukup lengkap  

Tugas dibuat secara kurang 

menarik dan  materi yang 

disajikan kurang lengkap 

Tugas dibuat secara 

tidak menarik dan 

materi tidak lengkap 

2. Kerapian dan 

kejelasan alur tugas 

Tugas dibuat secara 

rapi dengan alur tugas 

yang jelas 

Tugas dibuat secara 

cukup rapi dengan 

alur tugas yang jelas 

Tugas dibuat secara 

rapi dengan alur tugas 

yang cukup jelas 

Tugas dibuat secara kurang 

rapi dengan alur tugas yang 

kurang jelas 

Tugas dibuat secara 

tidak rapi dengan alur 

tugas yang tidak jelas 
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C. Kerjasama dan Kekompakan Kelompok 

Aspek yang dinilai Kriteria penilaian 

A B C D 

1. Kerjasama 

kelompok 

Setiap anggota saling 

membantu dalam 

mencari informasi dan 

saling melengkapi 

dalam menceritakan 

informasi 

Hanya beberapa 

anggota yang 

membantu dalam 

mencari informasi 

tetapi semua anggota 

saling melengkapi 

dalam menceritakan 

informasi 

Setiap anggota saling 

membantu dalam 

mencari informasi tetapi 

hanya beberapa anggota 

yang melengkapi dalam 

menceritakan informasi 

Hanya ada beberapa 

anggota yang membantu 

dalam mencari informasi 

dan melengkapi dalam 

menceritakan informasi 

Setiap anggota tidak 

saling membantu 

dalam mencari 

informasi dan tidak 

saling melengkapi 

dalam menceritakan 

informasi 

2. Kekompakan 

kelompok 

Setiap anggota 

memiliki porsi tugas 

yang seimbang dan 

menyimak 

pembicaraan pada saat 

berdiskusi dengan 

kelompoknya 

Hanya beberapa 

anggota yang 

mengerjakan tugas 

tetapi semua anggota 

menyimak pembicaraan 

pada saat berdiskusi 

dengan kelompoknya 

Setiap anggota memiliki 

porsi tugas yang 

seimbang tetapi hanya 

beberapa anggota yang 

menyimak pembicaraan 

pada saat berdiskusi 

dengan kelompoknya 

Hanya beberapa anggota 

yang mengerjakan tugas 

dan hanya beberapa 

anggota yang menyimak 

pembicaraan pada saat 

berdiskusi dengan 

kelompoknya 

Hanya ada satu orang 

yang mengerjakan 

tugas dan semua 

anggota tidak 

menyimak 

pembicaraan pada saat 

berdiskusi dengan 

kelompoknya 

 


