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BENTUK TUGAS 
Team Project Based 
JUDUL TUGAS 
Pemanfaatan  Radioisotop dalam bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
1. Menyusun makalah terkait pemanfaatan radioisotop melalui penugasan 
2. Mempresentasikan hasil tulisan makalah dengan media PPT 
DESKRIPSI TUGAS 
Tugas Project Based Learning dilakukan secara berkelompok. Lakukan studi Pustaka terkait topik 
permasalahan yang dikaji. Studi Pustaka harus berasal dari hasil penelitian atau sumber ilmiah 
lainnya. Presentasikan di depan kelas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan radioisotope pada 
berbagai bidang. 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Membagi kelas dalam kelompok @ 5 mahasiswa per kelompok. 
2. Studi pustaka terkait topik permasalahan yang dikaji. 
3. Menyusun makalah 
4. Mempresentasikan hasil tulisan dengan media ppt 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
Objek garapan: Pemanfaatan  Radioisotop dalam bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari 
Bentuk luaran: 

1. Makalah terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, 
pembahasan, dan daftar pustaka. Rancangan penelitian ditulis dengan MS Word, tipe 
huruf Times Roman dengan ukuran 12 pt, spasi 1,15, kertas A4, maksimal 10 halaman. 
Aturan penulisan mengacu pada PPKI Unej terbaru. Diupload di e-learning dalam format 
pdf dengan sistematika nama file: RTM_nama kelompok_makalah_Radioisotop_2022. 

2. PPT maksimal 10 slide terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan 
pustaka, pembahasan, dan daftar pustaka. Diupload di e-learning dalam format pdf 
dengan sistematika nama file: RTM_nama kelompok_ppt_Radioisotop_2022. 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
a. Makalah (bobot 40%) 

1. Ketepatan sistematika penulisan sesuai dengan standar panduan PPKI Unej; 
2. Ketepatan tata tulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai 

dengan standar APA dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan dan 
penulisan sitasi; 

3. Ketajaman dalam membuat latar belakang dan rumusan masalah; 
4. Ketepatan dalam membuat pembahasan; 
5. Kemutakhiran pustaka (5 tahun terakhir); 
6. Kerapian sajian penulisan yang dikumpulkan. 
 

b. Makalah dan PPT (bobot 40%) 
1. Substansi: Kreativitas, Inovasi, Kemanfaatan  
2. Kejelasan: Informasif, Terbaca (visible),Terstruktur (structured) 
3. Lengkap Penyajian, Daya Tarik, Teliti Praktis (simple) 
 

c. Presentasi (bobot 20%) 
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 
menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media 
presentasi. 



JADWAL PELAKSANAAN 
Membagi kelompok                       : 22 Agustus 2022 
Menyusun Makalah                       : 17 Oktober – 14 November 2022 
Presentasi hasil penelitian            :  21 November 2022 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian tugas ini adalah 25% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini 
DAFTAR RUJUKAN 
1. K. S. Krane,”Modern Physics, 3rd Edition”, John Wiley & Sons, USA, 2011 
2. A. Beiser, ”Concepts of Modern Physics, 6th Edition”, The McGraw-Hill Companies, Inc, New 

York, 2003 
3. R. Gautreau and W. Savin, ”Theory and Problems of Modern Physics, 2nd Edition”, The 

McGraw-Hill Companies, Inc, New York, 1999 
4. A. A. Kamal, ”1000 Solved Problems in Modern Physics”, Springer, New York, 2010 
5. R. A Serway, C. J Moses and C. A Moyer, “Modern Physics”, Thomson learning, Inc, USA, 

2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI (KOMUNIKASI LISAN) 
 
Nama Matakuliah/Kode : 
Judul Tugas   :  
Nama Mahasiswa/NIM :  
 

No Aspek 
Skor dan Kriteria 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Penguasaan 
materi 
yang 
dipresentasik
an 

Tidak 
menguasai 
materi (0-
20%) 

 

Menguasai 
materi 

>20-40 % 

Menguasai 
materi 

 >40-60% 

Menguasai 
materi 

 >60-80% 

Menguasai 
materi 
>80-100% 

 

2 Sistematik 
presentasi 

Materi 
presentasi 
disajikan 
secara tidak 
runtut dan 
tidak  
lengkap 

Materi 
presentasi 
disajikan 
secara tidak 
runtut tapi 
lengkap 

Materi 
presentasi 
disajikan secara 
runtut tapi tidak 
lengkap 

Materi 
presentasi 
disajikan 
secara runtut 
dan lengkap 

Materi 
presentasi 
disajikan 
secara runtut, 
lengkap, dan 
menarik 

 

3 Penggunaan 
bahasa 

Bahasa yang 
digunakan 
tidak mudah 
dipahami, 
tidak lugas,  
dan tidak 
baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, tidak 
lugas,  
dan tidak baku  

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, tidak 
lugas,  
namun baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, 
lugas,  
Namun tidak 
baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, 
lugas,  
dan baku 

 

4 Ketepatan 
intonasi dan 
kejelasan 
artikulasi 

Suara tidak 
menjangkau 
seluruh 
peserta, 
artikulasi/laf
al tidak 
jelas, 
intonasi 
tidak tepat 

Suara 
menjangkau 
seluruh 
peserta, 
artikulasi/lafal 
tidak jelas, 
intonasi tidak 
tepat  

Suara 
menjangkau 
seluruh peserta, 
artikulasi/lafal 
tidak jelas 
intonasi tepat,  

Suara 
menjangkau 
seluruh 
peserta, 
artikulasi/lafal 
jelas, intonasi 
tidak tepat 

Suara 
menjangkau 
seluruh 
peserta, 
artikulasi/lafal 
yang jelas, 
intonasi tepat 

 

5 Kemampuan 
menggunaka
n media 
presentasi 

Tidak 
mampu 
menggunak
an media 
dengan 
benar 

Mampu 
menggunakan 
media dengan 
benar, namun 
tidak terampil 
dan tidak 
sesuai 

Mampu 
menggunakan 
media dengan 
benar, sesuai 
namun tidak 
terampil 

Mampu 
menggunakan 
media dengan 
benar, 
terampil, 
namun tidak 
sesuai 

Mampu 
menggunakan 
media dengan 
benar, 
terampil, 
sesuai 

 

6 Kemampuan 
mempertaha
nkan dan 
menanggapi 
pertanyaan 
atau 
sanggahan 

Tidak 
mampu 
menanggapi 
pertanyaan  

Mampu 
mempertahank
an dan 
menanggapi 
pertanyaan/sa
nggahan 
dengan benar, 
tidak cepat, 
dan tidak 
mutakhir 

Mampu 
mempertahanka
n dan 
menanggapi 
pertanyaan/san
ggahan dengan 
benar, cepat, 
namun tidak 
mutakhir 

Mampu 
mempertahank
an dan 
menanggapi 
pertanyaan/sa
nggahan 
dengan benar, 
tidak cepat, 
namun 
mutakhir 

Mampu 
mempertahan
kan dan 
menanggapi 
pertanyaan/s
anggahan 
dengan 
benar, cepat, 
dan mutakhir 

 

Skor  
Nilai = (skor/ skor max) x 100  

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN RANCANGAN TUGAS 
Nama Matakuliah/Kode : 
Judul Tugas  :  
Nama Mahasiswa/NIM :  
 

Aspek 
Kriteria Nilai 

1 2 3 4 5 
Pendahuluan 
(latar 
belakang, 
rumusan 
masalah, 
tujuan, 
manfaat) 

Sistematis dan 
koheren namun 
terdapat >1 
komponen yang 
tidak ada 

Sistematis 
dan koheren 
namun 
terdapat 1 
komponen 
yang tidak 
ada 

Latar belakang, 
rumusan 
masalah, 
batasan 
masalah, 
tujuan, dan 
manfaat tidak 
sistematik 
namun tidak 
koheren 

Latar belakang, 
rumusan 
masalah, 
batasan 
masalah, tujuan, 
dan manfaat 
sistematik 
namun tidak 
koheren 

Latar 
belakang, 
rumusan 
masalah, 
batasan 
masalah, 
tujuan, dan 
manfaat 
sistematik dan 
koheren 

 

Tinjauan 
Pustaka 

Isi tinjauan 
pustaka tidak 
lengkap , tidak 
sistematis, 
sumber pustaka 
tidak lengkap, 
dan tidak sesuai 
dengan 
permasalahan 
yang diteliti 

Isi tinjauan 
pustaka tidak 
lengkap 
tetapi 
sistematis, 
sumber 
pustaka tidak 
lengkap, dan 
tidak sesuai 
dengan 
permasalahan 
yang diteliti 

Isi tinjauan 
pustaka tidak 
lengkap tetapi 
sistematis, 
sumber 
pustaka 
lengkap, tidak 
sesuai dengan 
permasalahan 
yang diteliti 

Isi tinjauan 
pustaka lengkap, 
sistematis, 
sumber pustaka 
tidak lengkap, 
dan sesuai 
dengan 
permasalahan 
yang diteliti 

Isi tinjauan 
pustaka 
lengkap, 
sistematis, 
disertai 
sumber 
pustaka, dan 
sesuai dengan 
permasalahan 
yang diteliti  

 

Pembahasan Pembahasan 
tidak sesuai 

Pembahasan 
sesuai 
dengan 
rumusan 
masalah, 
tidak 
menunjukkan 
manfaat 
radioisotop, 
tidak terdapat 
rujukan 

Pembahasan 
sesuai dengan 
rumusan 
masalah, 
menunjukkan 
manfaat 
radioisotop 
tidak terdapat 
rujukan 

Pembahasan 
sesuai dengan 
rumusan 
masalah, 
menunjukkan 
manfaat 
radioisotop, 
terdapat rujukan 
kurang dari 5 
referensi 

Pembahasan 
sesuai dengan 
rumusan 
masalah, 
menunjukkan 
manfaat 
radioisotop, 
terdapat 
rujukan lebih 
dari 5 
referensi 

 

Daftar 
Pustaka 

Jumlah sitasi dan 
referensi tidak 
sesuai, 
Referensi > 10 
tahun terakhir 
untuk buku 
sebanyak > 20% 
dan ≤ 5 tahun 
terakhir untuk 
artikel ilmiah 
sebanyak < 80%, 
tidak 
menggunakan 
format APA Style 
7th Edition 

Jumlah sitasi 
dan referensi 
sesuai, 
Referensi > 
10 tahun 
terakhir 
untuk buku 
sebanyak > 
20% dan ≤ 5 
tahun 
terakhir 
untuk artikel 
ilmiah 
sebanyak < 
80%, tidak 
menggunakan 
format APA 
Style 7th 
Edition 

Jumlah sitasi 
dan referensi 
sesuai, 
Referensi > 10 
tahun terakhir 
untuk buku 
sebanyak > 
20% dan ≤ 5 
tahun terakhir 
untuk artikel 
ilmiah 
sebanyak < 
80%, 
menggunakan 
format APA 
Style 7th 
Edition 

Jumlah sitasi dan 
referensi sesuai, 
referensi ≤ 10 
tahun terakhir 
untuk buku 
sebanyak ≤ 20% 
dan ≤ 5 tahun 
terakhir untuk 
artikel ilmiah 
sebanyak ≥ 80%, 
tidak 
menggunakan 
format APA Style 
7th Edition 

Jumlah sitasi 
dan referensi 
sesuai, 
referensi ≤ 10 
tahun terakhir 
untuk buku 
sebanyak ≤ 
20% dan ≤ 5 
tahun terakhir 
untuk artikel 
ilmiah 
sebanyak ≥ 
80%, 
menggunakan 
format APA 
Style 7th 
Edition 

 

Ketepatan 
Waktu 
Pengumpula
n 

Terlambat >3 
hari dari 
waktu yang 
ditentukan 

Terlambat 3 
hari dari 
waktu yang 
ditentukan 

Terlambat 2 
hari dari 
waktu yang 
ditentukan 

Terlambat 1 
hari dari waktu 
yang 
ditentukan 

Sesuai dengan 
waktu 
yang 
ditentukan 

 



makalah 

Bahasa Bahasa yang 
digunakan tidak 
mudah 
dipahami, tidak 
lugas,  
dan tidak baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, 
tidak lugas,  
dan tidak 
baku  

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, tidak 
lugas,  
namun baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, lugas,  
Namun tidak 
baku 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dipahami, 
lugas,  
dan baku 

 

Kegrafikaan 
dan 
Penulisan 
(Ukuran 
kertas, jenis 
huruf yang 
digunakan, 
penggunaan 
ilustrasi, dan 
tidak 
terdapat 
kesalahan 
pengetikan) 

Tidak memenuhi 
semua kriteria. 

Memenuhi 1 
kriteria 

Memenuhi 2 
kriteria 

Memenuhi 3 
kriteria 

Memenuhi 
semua kriteria 

 

Skor B  
Nilai = (skor/ skor max) x 100  

 


