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ASPEK 
PENILAIAN 

INDIKATOR PENILAIAN SKOR 

TOPIK PENELITIAN 
(Topik yang diangkat 
menarik dan mencerminkan 
masalah atau problem yang 
perlu diteliti ?) 
 

 

 

 

Sangat menarik dan merupakan topik yang aktual 

untuk di tel i t i  
4 

Menarik dan merupakan topik yang penting untuk 

diteli ti  
3 

Hanya sebagian aspek yang menarik, namun 

tidak terlalu penting untuk di tel i t i  
2 

Tidak menarik dan tidak penting untuk d i te l i t i  1 

LATARBELAKANG 
(Lalar belakang  yang ditulis 
dapat memberikan 
penjelasan terhadap topik 
penelitian ?) 
 

 

 

 

Sangat menjelaskan topik penelitian dan 

didukung dengan berbagai data kuantitatif 

maupun kual i tat i f  yang relevan 

4 

Menjelaskan topik penelitian, namun tidak disertai 

dengan data kuantitatif maupun kualitatif yang 

relevan 

3 

Tidak menjelaskan topik penelitian sekalipun 

disertai data kuantitatif maupun kualitatif  yang 

juga t idak relevan 

2 

Sama sekali tidak menjelaskan topik penelitian 

dan tidak disertai data kuant i tat i f  maupun 

kual i t a t i f  

1 

RUMUSAN MASALAH 
(Bagaimana masalah 
penelitian dirumuskan ?) 
 

 

 

 

Dirumuskan dengan redaksi yang baik dan fokus 

pada core problem yang akan diteliti 
4 

Dirumuskan dengan redaksi yang kurang baik, namun 

fokus pada core problem yang akan diteli t i  3 

Dirumuskan dengan redaksi yang baik, namun tidak 

fokus pada core problem yang akan di teli t i  2 

Tidak dirumuskan dengan redaksi yang baik dan 

t idak fokus pada core problem yang akan 

diteli t i  

1 



PEMBATASAN 
MASALAH {Penelitian 
yang akan dilakukan 
memiliki batasan 
pembahasan/ruang lingkap 
yang jelas ?) 
 

 

Memiliki batasan / ruang l ingkup yang jelas dan 

rasional untuk sebuah penelitian, baik yang meliputi 

isu penelitian, lokasi, atau durasi waktu 
4 

Menyebutkan batasan masalah/ruang lingkup, 

namun tidak ter lalu  jelas dan tidak rasional 

untuk sebuah penelitian 
3 

Tidak menyebutkan batasan masalah/ruang lingkup 

yang jelas dan rasional 
2 

 

Sama sekali t idak menyebutkan 

batasan/ruang lingkup peneli t ian  1 

SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

(Topik/isu yang diteliti 

memiliki pengaruh penting 

bagi kehidupan sosial 

masyarakat atau masyarakat 

akademik ?) 
 

 

 

 

Meniiliki pengaruh sangat penting 4 

Memiliki pengaruh cukup penting 3 

Tidak memiliki pengaruh yang penting 2 

Sama sekali tidak memiliki pengaruh penting 
1 

KAJIAN RISET 

SEBELUMNYA 

(Apakah disebutkan kajian 

tentang beberapa penelitian 

sejenis yang dilakukan 

sebelumnya ?) 

 

 

 

Memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah 

dilakukan sebelumnya secara lengkap dengan 

menyebutkan nama peneliti. topik    penelitian,    kapan    

penelitian    dilaksanakan,    lokasi penelitian,   dan   

sebagainya,   serta   tetap   menegaskan   titik perbedaan 

penelitian dengan beberapa penelitian sebelumya 

4 

Memaparkan secara cukup memadai beberapa penelitian 

sejenis yang telah  dilakukan  sebelumnya tanpa disertai  

detail  nama peneliti, topik penelitian, kapan 

penelitian dilaksanakan, lokasi penelitian,    dan    

sebagainya,    serta    tetap   menegaskan    titik perbedaan 

penelitian dengan beberapa penelitian sebelumnya 

3 

Hanya mamaparkan secara sekilas beberapa penelitian 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, menegaskan 

titik perbedaan penelitian dengan beberapa penelitian 

sebelumnya. 

2 

 

 
Sama  sekali  tidak  memaparkan   beberapa  penelitian  

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan juga tidak 

menegaskan titik     perbedaan     penelitian     dengan     

beberapa     penelitian sebelumnya 

1 

KERANGKA TEORI 

(Bagaimana kerangka teori 

dipergunakan dalam riset ?) 
 

 

 

 

Menggunakan/menyebutkan kerangka teori yang tepat 
dengan masalah penelitian dan dielaborasi secara 
memadai 

4 

Menggunakan/menyebutkan kerangka teori yang tepat 

dengan masalah penelitian, namun tidak dielaborasi secara 

memadai 
3 

Menggunakan/menyebutkan  kerangka  teori  yang tidak  
tepat dengan masalah penelitian 2 

Sama sekali tidak menggunakan kerangka teori 1 



METODE PENELITIAN 

(Apakah metode penelitian 

yang digunakan dapat 

beroperasi secara maksimal 

untuk menjawab pertanyaan 

penelitian ?) 

 

 

 

 

Sangat   operasional   dan   diprediksi   kuat   mampu   
menjawab pertanyaan riset 4 

Operasional,   namun   masih   perlu   beberapa   
penajaman   agar mampu menjawab pertanyaan riset 

3 

Kurang  Operasional,   sehingga   mmerlukan   penajaman   

yang cukup kuat agar mampu menjawab pertanyaan riset 
2 

Sama   sekali   tidak   operasional,   sehingga   diprediksi   

tidak mampu menjawab pertanyaan riset 1 

SUMBER BACAAN/ 

REFERENSI (Bagaimana 

kualitas dan kuantitas sumber 

bacaan/referensi yang dijadikan 

rujukan pembahasan ?) 
 

 

 

 

Lebih dari 10 sumber bacaan dan 75 % lebih  relevan 

dengan isu penelitian yang diangkat 4 

Lebih dari  10 sumber bacaan, namun kurang dari 75% 

yang relevan dengna isu penelitian 

3 

Kurang dari 10 sumber bacaan dan 50% lebih relevan 

dengan isu penelitian yang diangkat 

2 

Kurang dari 10 sumber bacaan, namun kurang dari 50 % 

yang relevan dengan isu penelitian 

1 

IN STRUM EN PENELITIAN  

(Apakah instrumen penelitian 

yang dirancang mampu 

mengeksplorasi data -data yang 

relevan dengan topik  riset ?) 
 

 

 

Sangat   komprehensif  dan   dirinci   secara   detail ,    

sehingga d iprediks i   mampii  mengeksplorasi  data yang 

relevan  secara maksimal 

4 

Komprehensif. namun kurang d i r i nc i  secara detail,  

sehingga membutuhkan beberapa masukan t im panel is 

3 

Kurang komprehensif dan tidak r inc i  secara detail ,  

sehingga masih membutuhkan banyak penguatan dari t im 

panelis  

2 

 

 
Sangat   tidak   komprehensif   dan    diprediksi     tidak    

mampu mengeksploradi data yang relevan 

1 

Catatan (Kr i t i k  dan Saran) 
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Tim Penilai : 

Tanda tangan 


