
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Form : 009/RM/AKADEMIK

LEMBAR PENILAIAN SGD
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 - GASAL

MODUL : TEKNOLOGI FARMASI
KATAGORI : LBM .... SGD ....
MATERI :
TANGGAL :

NO
NO

Kelompok
Group

Nim

Registration No

Nama 

Name

UNSUR YANG DINILAI

I II III TOTAL TTD

1 F-5 33101700030 LAILATUN NI'MAH

Semarang, ........................  

Tutor Utama 

(...........................)

Semarang, ........................  

Tutor Pengganti

(................................)

Unsur I : Kehadiran (10)

* Hadir tepat waktu			(Nilai 10)
* Terlabat 10 menit			(Nilai 7)

* Terlabat lebih dari 10 menit	(Nilai 4)

* Tidak hadir					(Nilai 0)

Unsur III : Kesiapan Materi (Max 50)
* Dapat Mendemostrasikan dan memahami konsep dari

masalah serta dapat menjelaskan kepada teman data dan
alasan yang mendasarinya (31-50)

* Dapat mendemonstrasikan dan memahami konsep dari
masalah dengan catatan kecil serta dapat menjelaskan
kepada teman dan alasan yang mendasarrninya(11-30)

* Tidak dapat mendemonstrasikan, menjelaskan dan
memahami konsepdari masalah serta tidak siap pada sesi
diskusi (0-10)

Unsur II : Aktifitas (40)

* Aktif dalam mengikuti jalannya diskusi maupun menjadi
pendengar dan dapat menyimpulkan serta memberikan
suatu solusi pada kasus yang dibicarakan serta berperan
aktif dalam team work (26-40)

* Cukup berpartisipasi dalam pengidentifikasian masalah,
menjawab jika ditanya terkadang dapat mengidentifikasi
masalah, pendeskripsian diskusi tidak dapat dipahami
kelompok (11-25)

* Pasif tidak dapat meresponse baik itu verbal maupun non
verbal, tidak mendengarkan kelompok hanya
mendengarkan tutor (0-10)
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PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Form : 009/RM/AKADEMIK

LEMBAR PENILAIAN SGD
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 - GASAL

MODUL : TEKNOLOGI FARMASI
KATAGORI : LBM .... SGD ....
MATERI :
TANGGAL :

NO
NO

Kelompok
Group

Nim

Registration No

Nama 

Name

UNSUR YANG DINILAI

I II III TOTAL TTD

1 F-6 33101600423 ANITA MIR'ATUS SHOLIKHAH

Semarang, ........................  

Tutor Utama 

(...........................)

Semarang, ........................  

Tutor Pengganti

(................................)

Unsur I : Kehadiran (10)

* Hadir tepat waktu			(Nilai 10)
* Terlabat 10 menit			(Nilai 7)

* Terlabat lebih dari 10 menit	(Nilai 4)

* Tidak hadir					(Nilai 0)

Unsur III : Kesiapan Materi (Max 50)
* Dapat Mendemostrasikan dan memahami konsep dari

masalah serta dapat menjelaskan kepada teman data dan
alasan yang mendasarinya (31-50)

* Dapat mendemonstrasikan dan memahami konsep dari
masalah dengan catatan kecil serta dapat menjelaskan
kepada teman dan alasan yang mendasarrninya(11-30)

* Tidak dapat mendemonstrasikan, menjelaskan dan
memahami konsepdari masalah serta tidak siap pada sesi
diskusi (0-10)

Unsur II : Aktifitas (40)

* Aktif dalam mengikuti jalannya diskusi maupun menjadi
pendengar dan dapat menyimpulkan serta memberikan
suatu solusi pada kasus yang dibicarakan serta berperan
aktif dalam team work (26-40)

* Cukup berpartisipasi dalam pengidentifikasian masalah,
menjawab jika ditanya terkadang dapat mengidentifikasi
masalah, pendeskripsian diskusi tidak dapat dipahami
kelompok (11-25)

* Pasif tidak dapat meresponse baik itu verbal maupun non
verbal, tidak mendengarkan kelompok hanya
mendengarkan tutor (0-10)
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PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Form : 009/RM/AKADEMIK

LEMBAR PENILAIAN SGD
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 - GASAL

MODUL : TEKNOLOGI FARMASI
KATAGORI : LBM .... SGD ....
MATERI :
TANGGAL :

NO
NO

Kelompok
Group

Nim

Registration No

Nama 

Name

UNSUR YANG DINILAI

I II III TOTAL TTD

1 F-7 33101600463 OTTA GANES KRISYA

Semarang, ........................  

Tutor Utama 

(...........................)

Semarang, ........................  

Tutor Pengganti

(................................)

Unsur I : Kehadiran (10)

* Hadir tepat waktu			(Nilai 10)
* Terlabat 10 menit			(Nilai 7)

* Terlabat lebih dari 10 menit	(Nilai 4)

* Tidak hadir					(Nilai 0)

Unsur III : Kesiapan Materi (Max 50)
* Dapat Mendemostrasikan dan memahami konsep dari

masalah serta dapat menjelaskan kepada teman data dan
alasan yang mendasarinya (31-50)

* Dapat mendemonstrasikan dan memahami konsep dari
masalah dengan catatan kecil serta dapat menjelaskan
kepada teman dan alasan yang mendasarrninya(11-30)

* Tidak dapat mendemonstrasikan, menjelaskan dan
memahami konsepdari masalah serta tidak siap pada sesi
diskusi (0-10)

Unsur II : Aktifitas (40)

* Aktif dalam mengikuti jalannya diskusi maupun menjadi
pendengar dan dapat menyimpulkan serta memberikan
suatu solusi pada kasus yang dibicarakan serta berperan
aktif dalam team work (26-40)

* Cukup berpartisipasi dalam pengidentifikasian masalah,
menjawab jika ditanya terkadang dapat mengidentifikasi
masalah, pendeskripsian diskusi tidak dapat dipahami
kelompok (11-25)

* Pasif tidak dapat meresponse baik itu verbal maupun non
verbal, tidak mendengarkan kelompok hanya
mendengarkan tutor (0-10)
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