
Lampiran 3: 

KRITERIA PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH 
CALON PENGAWAS MADRASAH  

 
NAMA : ………………………………………………………………………………………………… 

NO TEST : ………………………………………………………………………………………………… 

1. ORISINALITAS 

a. Karya ilmiah benar-benar  baru dan memiliki manfaat atau 
dampak (kontribusi) yang nyata (significant) bagi 
pengembangan ilmu atau penerapan bidang tugasnya 

4  

b. Karya ilmiah benar-benar  baru,  tetapi kurang  memiliki 
manfaat atau dampak (kontribusi) yang nyata (significant) 
bagi pengembangan ilmu atau penerapan di bidang 
tugasnya 

3 

c. Terdapat idea, kalimat atau paragraf yang bukan 
bersumber dari penulis tetapi  disebutkan sumbernya 
dengan cara yang benar  

2 

d. Terdapat idea, kalimat atau paragraf yang bukan 
bersumber dari penulis tetapi tidak disebutkan sumbernya 
dengan cara yang benar 

1 

2. KERAPIHAN TATA ATURAN 

a. Mengandung tema pendidikan/kepengawasan, dan teknik 
penulisan (dari sisi huruf, ukuran dan spasi serta 
sistematika penulisan) 

4  

b. Mengandung tema pendidikan/kepengawasan tetapi tidak 
memenuhi  ketentuan teknik penulisan (dari sisi huruf, 
ukuran dan spasi serta sistematika penulisan) 

3 

c. Tidak mengandung tema pendidikan/kepengawasan, tetapi 
memenuhi ketentuan  teknik penulisan (dari sisi huruf, 
ukuran dan spasi serta sistematika penulisan) 

2 

d. Tidak mengandung tema pendidikan/kepengawasan dan 
tidak memenuhi ketentuan teknik penulisan (dari sisi huruf, 
ukuran dan spasi serta sistematika penulisan) 

1 

3. KETEPATAN TEORI YANG DIGUNAKAN 

a. Menggunakan/menyebutkan kerangka teori yang tepat 
dengan masalah yang ditulis dan dielaborasi secara 
memadai. 

4  

b. Menggunakan/menyebutkan kerangka teori yang tepat 
dengan masalah yang ditulis, namun tidak dielaborasi 
secara memadai. 

3 

c. Menggunakan/menyebutkan kerangka teori yang tidak 
tepat dengan masalah yang ditulis. 

2 



d. Sama sekali tidak menggunakan kerangka teori. 1 

4. BOBOT PERMASALAHAN ATAU KONSEP YANG DIPAPARKAN 

a. Masalah penelitian yang diangkat fokus pada core 
problem dan dirumuskan dengan redaksi yang baik. 

4  

b. Masalah penelitian yang diangkat fokus pada core 
problem namun tidak dirumuskan dengan redaksi yang 
baik. 

3 

c. Masalah penelitian yang diangkat kurang fokus pada core 
problem, namun dirumuskan dengan redaksi yang baik. 

2 

d. Masalah penelitian yang diangkat tidak fokus pada core 
problem dan tidak dirumuskan dengan redaksi yang baik. 

1 

5. SUMBER PUSTAKA 

a. Lebih dari 5 sumber bacaan dan 75% lebih relevan 
dengan isu penelitian yang diangkat. 

4  

b. Lebih dari 5 sumber bacaan, namun kurang dari 75% 
yang relevan dengan isu penelitian. 

3 

c. Kurang dari 5 sumber bacaan dan 50% lebih relevan 
dengan isu penelitian yang diangkat. 

2 

d. Kurang dari 5 sumber bacaan, namun kurang dari 50% 
yang relevan dengan isu penelitian. 

1 

    

 JUMLAH TOTAL  

 NILAI AKHIR : JT/ Skor Maksimal X 100  

 


