
ACUAN PENILAIAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI T/A 2019/2020  

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT (STPM) ST. URSULA 

 

Penilaian merupakan pengakuan terhadap prestasi belajar dan pengabdian peserta KKN 

secara perorangan maupun tim selama proses KKN berlangsung. Penilaian dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aktivitas pembelajaran peserta KKN yakni 

Orang Tua Asuh, Pemerintahan Desa dan dosen pendamping. Penilaian menggunakan 

beberapa indikator sebagai berikut : 

A. Keaktifan : Keterlibatan dan keaktifan dalam semua program-program KKN, keaktifan 

dalam lingkungan keluarga, menyumbangkan gagasan dalam diskusi kelompok, 

keaktifan dalam proses pembekalan sampai evaluasi atau keaktifan dalam kegiatan 

kemasyarakatan lainnya dan terlibat dalam semua kegiatan.   

B. Kedisiplinan : disiplin dalam pemanfaatan waktu baik dirumah bersama orang tua asuh 

atau dilingkup kantor, dikegiatan kelompok disiplin dalam kegiatan pembekalan sampai 

evaluasi.  

C. Kemasyarakatan: relasi dalam kelompok, relasi sosial kemasyarkatan, ketrampilan 

pergaulan di lingkungan keluarga bersama orang tua asuh, bersama masyarakat umum 

dan bersama pemerintah desa/kelurahan maupun relasi dengan pendamping.    

D. Kerja sama : kerja sama dalam kelompok, kerja sama dengan pemerintah 

kelurahan/desa, dengan masyarakat. 

E. Moralitas/Kepribadian: perilaku persorangan dalam bertutur kata / bertindak. 

Ukurannya pada norma yang berlaku dilingkungan masyarakat, kesopanan, tata karma 

dan lain-lain.    



F. Kemampuan Akademik/Kreatifitas : Kemampuan teknis administrative, konseptual 

atau ketrampilan lainnya yang berdampak pada terlaksananya program, atau 

diselesaikannya sebuah persoalan. Kemampuan ini dapat dilihat melalui forum 

diskusi/rapat/sosialisasi; peran peserta KKN dalam forum tersebut, keseringan dalam 

mengungkapkan pikiran / gagasan, memberikan solusi, kreatif dalam semua hal dan lain-

lain.  

Rentangan penilaian berkisar antara : 

40 – 50 ( Sangat tidak aktif, sangat tidak disiplin, sangat buruk /prestasi sangat rendah) 

50 – 55 (Kurang aktif, kurang disiplin, perilaku buruk/prestasi rendah) 

56 – 69 (Cukup aktif, cukup disiplin, cukup berprestasi) 

70 – 79 (aktif/disiplin/Baik/tinggi) 

80 – 90 (Sangat disiplin/sangat aktif/sangat baik Baik/kemampuan sangat tinggi) 

Penilaian diberikan secara objektif berdasarkan pantauan/pengamatan dan keterlibatan 

kita bersama selama proses KKN berlangsung. Proses pemberian nilai dilakukan secara 

tertutup oleh masing-masing pihak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

kompromi atau lobi-loby lainnya. 

Demikian kerangka penilaian ini dibuat untuk dilaksanakan, kiranya bermanfaat bagi kita 

semua. 

Ende, 08 September 2020 
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