
a. Kriteria Penilaian    Pembahas/penilai :       Penyaji/Materi yang disajikan 

DIMENSI  Sangat Memuaskan  Memuaskan  Cukup  Di bawah standard  SKOR  

1. Ide Bisnis 

Ide, jelas, inovatif, 
danmampumenyelesaikanmasalah 
marketing dengancakupanluas 
(81-100) 

Ide yang dikemukakanjelas, 
mampumenyelesaikanmasalah, 
inovatif, cakupantidakterlaluluas 
(71-80) 

Ide yang dikemukakanjelas, dan 
sesuai, namun kurang inovatif 
(51-70) 

Ada ide yang dikemukakan, 
namunkurangsesuaidenganpermas
alahan 
(0-50) 

10% 

2. Kreativitas 
Tampilan 
presentasi 

Disajikan dengan tampilan menarik; 
gaya bahasa sesuai dengan tema; tata 
letak gambar, grafik, tabel dan tema 
bersinambung; pemilihan bentuk huruf, 
ukuran dan warna, dimensi dilakukan 
secara tepat  
(81-100)  

Disajikan dengan tampilan menarik; 
gaya bahasa sesuai dengan tema; 
tata letak gambar, grafik, tabel dan 
tema bersinambung; pemilihan 
bentuk huruf, ukuran dan warna, 
dimensi dilakukan secara kurang 
tepat  
(71-80)  

Disajikan dengan tampilan 
menarik; gaya bahasa sesuai 
dengan tema; tata letak gambar, 
grafik, tabel dan tema tidak 
bersinambung  
(51-70)  

Disajukan dengan tampilan tidak 
menarik;  
(0-50) 

10%  

3. Konsep  Menunjukkan dasar dan lingkup materi 
yang ada secara elaboratif dengan 
didukung  teori/model yang cukup serta 
mampu menganalisis kemungkinan 
pengembangannya baik konsepsi atau 
aplikasi  
(81-100) 

Menunjukan dasar dan lingkup 
materi yang ada secara elaboratif 
dengan dukungan teori/model yang 
cukup  
(71-80)  

Menunjukkan dasar dan lingkup 
materi yang ada secara elaboratif, 
tapi minim teori/model 
(51-70)  

Penjelasan dasar dan lingkup 
materi tidak tepat  
(0-50)  

10%  

4. Sistematika dan 
kaidah penyajian 

Disusun secara sistematik sesuai 
dengan realitas bisnis/marketing dan 
terlihat konsistensi penjelasan 
(81-100) 

Disusun secara sistematik sesuai 
dengan realitas bisnis/marketing 
dan terlihat  kurang konsisten  
(71-80)  

Disusun secara sistematik sesuai 
dengan realitas bisnis/marketing 
dan terlihatidak konsisten  
(51-70)  

Sistematika tidak sesuai dengan 
realitas bisnis/marketing dan terlihat 
tidak konsisten  
(0-50)  

10%  

5. Teknik 
penyajian 
metode yang 
disajikan 

Adanya penyajian metode  yang jelas 
dan disertai alasan penggunaan serta 
prosedur  pelaksanaan(81-100) 

Adanya penyajian metode yang 
cukup jelas dan disertai alasan 
penggunaan serta prosedur  
pelaksanaan(71-80)  

Adanya penyajian metode yang 
kurang  jelas dan disertai kurang 
alasan penggunaan serta 
prosedur  pelaksanaan(51-70)  

Adanya penyajian metode  yang 
tidak jelas  jelas dan tidak disertai 
alasan penggunaan dan  prosedur  
pelaksanaan 
(0-50)  

10% 



6.Tujuan/fokus 
bisnis/marketing 

Menyebutkanmasalah-masalah yang 
ada, 
mengidentifikasimasalahutamadanmen
yebutkanalternatifsolusi yang 
tepatatasmasalahutamadenganmenyeb
utkancontohkonkrit. 
(81-100) 

Menyebutkanmasalah-masalah 
yang ada, 
mengidentifikasimasalahutamadan
menyebutkanalternatifsolusi yang 
relevan.  
(71-80) 

Menyebutkanmasalah-masalah 
yang ada, 
mengidentifikasimasalahutamada
nmenyebutkanalternatif-
alternatifsolusi. 
(51-70) 

Menyebutkanmasalah-masalah 
yang 
adadanmengidentifikasimasalahuta
maHanyamampumenyebutkanmasa
lah-masalah yang adadalamkasus. 
(0-50) 

10% 

7. Organisasi 

Presentasiterorganisasidenganmenyaji
kanfakta yang didukungolehcontoh 
yang telahdianalisissesuaikonsep 

(81-100) 

Presentasi terorganisasi dengan 
baik dan menyajikan fakta yang 
meyakinkan untuk mendukung 

kesimpulan-kesimpulan. 
(71-80) 

Presentasimempunyaifokusdanm
enyajikanbeberapabukti yang 

mendukungkesimpulan-
kesimpulan.  

(51-70) 

Cukupfokus, 
namunbuktikurangmencukupiuntuk
digunakandalammenarikkesimpula

n 
(0-50) 

10% 

8. Isi 

Isi 
mampumenggugahpendengaruntukme

ngambangkanpikiran 
(81-100) 

Isi akuratdanlengkap. Para 
pendengarmenambahwawasanbar

utentangtopiktersebut.  
(71-80) 

Isi secaraumumakurat, 
tetapitidaklengkap. Para 
pendengarbisamempelajaribeber
apafakta yang tersirat, 
tetapimerekatidakmenambahwaw
asanbarutentangtopiktersebut.  
(51-70) 

Isinyakurangakurat, 
karenatidakada data faktual, 
tidakmenambahpemahamanpende
ngarIsinyatidakakurat/terlaluumum. 
Pendengartidakbelajarapapunatau
kadangmenyesatkan 

(0-50) 

10% 

9. Gaya 
Presentasi 

Berbicaradengansemangat, 
menularkansemangatdanantusiasmep
adapendengar 

(81-100) 

Pembicaratenangdanmenggunaka
nintonasi yang tepat, 
berbicaratanpabergantungpadacat
atan, 
danberinteraksisecaraintensifdeng
anpendengar. Pembicara selalu 
kontak mata dengan pendengar. 

(71-80) 

Secaraumumpembicaratenang, 
tetapidengan nada yang 
datardancukupseringbergantung
padacatatan. Kadang-
kadangkontakmatadenganpende
ngardiabaikan.  

(51-70) 

Berpatokanpadacatatan, tidakada 
ide yang dikembangkan di 
luarcatatan, suaramonoton 
Pembicaracemas dan 
tidaknyaman, dan 
membacaberbagai catatan 
daripadaberbicara. 
Pendengarseringdiabaikan. 
Tidakterjadikontak mata  
(0-50) 

10% 

10. 
Performance 

Mampumengaplikasikanmetode bisnis  
yang disajikan denganmemanfaatkan 
IPTEKS 
padabidangnyadalampenyelesaianma
salahdanmampuberadaptasiterhadapsi
tuasi  yang dihadapi. 
(81-100) 

Cukup 
Mampumengaplikasikanmetode 
bisnis  yang disajikan 
denganmemanfaatkan IPTEKS 
padabidangnyadalampenyelesaian
masalahdanmampuberadaptasiter
hadapsituasi  yang dihadapi. 
(71-80) 

Kurang 
mampumengaplikasikanmetode 
bisnis yang disajikan 
denganmemanfaatkan IPTEKS 
padabidangnyadalampenyelesaia
nmasalahdanmampuberadaptasit
erhadapsituasi  yang dihadapi 
(51-70) 

Tidak 
Mampumengaplikasikanmetode 
DM yang disajikan 
denganmemanfaatkan IPTEKS 
padabidangnyadalampenyelesaian
masalahdanmampuberadaptasiter
hadapsituasi  yang dihadapi(0-50) 

10% 
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Penilaian deskriptif (Naratif):: 

 

 

 

 


