
RUBRIC TUGAS UAS Algoritma Pemrograman (Program Aplikasi beserta Laporan) 
 

 Excellent/Istimewa Good/Baik Fair/Cukup Poor/Kurang Grade 
Flowchart 
25% 
(A) 

Flowchart menjadi rancangan yang 
memenuhi seluruh spesifikasi 

program yang diberikan 
(+25) 

Flowchart menjadi rancangan yang 
memenuhi sebagian besar spesifikasi 

program yang diberikan  
(+20) 

Flowchart menjadi rancangan yang 
memenuhi beberapa  spesifikasi 

program yang diberikan  
(+15) 

Flowchart menjadi rancangan yang 
hanya memenuhi sebagian kecil 

spesifikasi program yang diberikan  
(+10) 

 

Pseudocode 
25% 
(B) 

Pseudocode  menjadi translasi 
algoritma flowchart yang 

memenuhi seluruh spesifikasi 
program yang diberikan  

(+25) 

Pseudocode  menjadi translasi 
algoritma flowchart yang memenuhi 
sebagian besar spesifikasi program 

yang diberikan  
(+20) 

Pseudocode  menjadi translasi 
algoritma flowchart yang memenuhi 
beberapa  spesifikasi program yang 

diberikan  
(+15) 

Pseudocode  menjadi translasi algoritma 
flowchart yang hanya memenuhi 

sebagian kecil spesifikasi program yang 
diberikan  

(+10) 

 

Program - 
user friendly 
25% 
(C) 

Program yang dibuat menjadi 
translasi algoritma, dapat berjalan 
dan memenuhi seluruh spesifikasi 
yang diberikan, serta user friendly  

(+25) 

Program yang dibuat menjadi 
translasi algoritma, dapat berjalan dan 
memenuhi sebagian besar spesifikasi 

yang diberikan, serta cukup user 
friendly  
(+20) 

Program yang dibuat menjadi translasi 
algoritma, hanya dapat berjalan dan 
memenuhi beberapa spesifikasi yang 
diberikan, serta kurang user friendly  

(+15) 

Program yang dibuat menjadi translasi 
algoritma, hanya dapat berjalan dan 
memenuhi sebagian kecil spesifikasi 

yang diberikan, serta tidak user friendly  
(+10) 

 

Readibility 
& 
Reusability 
15% 
(D) 
 

Skrip program teroganisir, mudah 
dibaca, penamaan variabel sesuai, 

terindentasi dengan baik, serta 
setiap modular dapat digunakan 

kembali untuk program lain 
 (+15) 

Skrip program cukup mudah dibaca 
dan cukup terindentasi dengan baik, 
serta sebagian besar  modular dapat 
digunakan kembali untuk program 

lain 
 (+10) 

Skrip program hanya mudah dibaca 
bagi orang yang sudah tahu maksud 
dari kode tersebut, serta beberapa 
modular dapat digunakan kembali 

untuk program lain 
 (+7.5) 

Skrip program tidak teroganisir, sulit 
dibaca, serta tidak terindentasi, serta 

modular tidak digunakan kembali untuk 
program lain 

 (+5) 

 

Report 
10% 
(E) 

N/A Sesuai dengan spesifikasi format 
laporan 
(+10) 

N/A Tidak sesuai dengan spesifikasi format 
laporan 

(-5) 

 

File(s) 
Specification 
(F) 

N/A 
 

N/A Subyek email dan spesifikasi file tugas 
tidak sesuai sehingga perlu pengiriman 

ulang tugas sebanyak 1 kali 
(-10) 

Subyek email dan spesifikasi file tidak 
sesuai sehingga perlu pengiriman ulang 

tugas lebih dari 1 kali 
(-20) 

 

 

Total G 
 

 

A + B + C + D + E + F 
 

Presentation 
(Total H) 

Sesuai dengan isi laporan dan 
mampu menjawab seluruh 

pertanyaan yang diajukan dengan 
baik 

(100% * Total G) 

Sesuai dengan isi laporan dan mampu 
menjawab beberapa pertanyaan yang 

diajukan dengan baik 
(80% * Total G) 

Sesuai dengan isi laporan dan mampu 
menjawab pertanyaan yang diajukan 

dengan kurang baik 
(60% * Total G) 

Tidak presentasi 
(40% * Total G) 

 

Time 
Submission 
(Final 
Grade) 

N/A On-time 
(100% * Total H) 

Terlambat <= 24 jam 
(65% * Total H) 

Terlambat > 24 jam 
(10% * Total H) 

 

 


