
 Kelompok : …………… Kelas : ………….

Aspek

Keterbukaan

Keterangan:
1. Tidak mengevaluasi diri sendiri
2. Setiap kotak hanya diisi oleh satu angka
3. Pengisian borang ini bersifat rahasia dan setelah diisi, segera dikembalikan kepada fasilitator

MK : KAPITA SELEKTA
BORANG B-1

PENILAIAN PERILAKU EFEKTIF DALAM DISKUSI KELOMPOK

Anda diminta untuk menilai kinerja rekan-rekan sekelompok. 
Tabel di bawah ini berisi keterangan mengenai aspek-aspek dan indikator-indikator untuk membantu anda memberikan penilaian secara obyektif. 
Silakan nilai rekan-rekan kelompok anda dengan memberikan angka antara 10 - 100 (10 = rendah, 100 = tinggi).

Total Nilai

Atmosfir 
diskusi

Tidak mendominasi diskusi

Berkontribusi secara aktif

Dapat menerima pendapat / masukan rekan

Komunikasi

Pemberian penjelasan secara spesifik dan mudah dimengerti

Menggunakan berbagai alat / cara untuk membantu membuat pesan 
dimengerti (analogi, gerakan tubuh, dll)

Menggunakan cara yang konstruktif dalam mengajukan pendapat dan perasaan

Kerjasama
Bersama-sama mengembangkan rencana kerja kelompok

Berbagi tanggung jawab saat sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya

Perilaku dalam Kelompok Nama anggota kelompok yang dievaluasi

TANGGAL : ………………………………

Nama orang yang mengevaluasi: …………………………………………..

Indikator perilaku


	Proposal-OCW-Toha Saleh-1
	Proposal-Hibah-OCW_Kapita Selekta
	KATA PENGANTAR
	Mata kuliah Kapita Selekta merupakan mata kuliah yang termasuk baru pada Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Lingkungan di lingkungan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
	Dimulai sejak tahun ajaran 2012/2013, mata kuliah ini terus mengalami penyesuaian silabus dan isi. Merupakan hal yang tidak mudah untuk mengembangkan mata kuliah baru agar sesuai dengan kompetensi akhir lulusan Teknik Sipil, ditambah mata kuliah ini s...
	Namun dengan berjalannya waktu, pada tahun ajaran 2013/2014, mata kuliah Kapita Selekta ini telah diuji-cobakan memanfaatkan SCeLE (Student Centered e-Learning Environment). Hal ini pun masih merupakan iterasi kami dari tim dosen sebagai upaya memperk...
	Melalui hibah ini, diharapkan pengembangan materi dan pengelolaan mata kuliah ini lebih konsisten dan terarah, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh banyak pihak.
	BAB I
	RINGKASAN MATA KULIAH
	BAB II
	DESKRIPSI MATA KULIAH
	MATRIKS PERKULIAHAN
	EVALUASI HASIL PEMELAJARAN

	Borang-Penilaian_KapSel-B1
	BORANG B1

	Borang-Penilaian_KapSel-C1
	BORANG C1

	Borang-Penilaian_KapSel-C2
	BORANG C2

	Borang-Penilaian_KapSel-CL
	BORANG DISKUSI CL

	Borang-Penilaian_KapSel-Makalah
	Borang Makalah

	Borang-Penilaian_KapSel-Brosur
	Borang Brosur




