
 
RUBRIK PENILAIAN PEMBENTANGAN LAPORAN REFLEKSI KENDIRI  

LATIHAN MENGAJAR & INTERNSHIP  
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 

 
 

Penilaian dari pensyarah (5%) 
 
A. Borang penilaian pembentangan laporan refleksi kendiri LMI 
 

1. Latar belakang aspek yang difokuskan  
 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Latar belakang 
aspek yang 
difokuskan  
 
 

Latar belakang 
aspek  yang 
difokuskan 
mengandungi 
kurang daripada 2 
aspek dan tidak 
mencapai tahap 
minimum.   

Latar belakang 
aspek  yang 
difokuskan 
mengandungi 2 
daripada 4 
aspek dan 
kurang dari 
tahap minimum.  
 
 

Latar belakang 
aspek  yang 
difokuskan 
mengandungi 3 
daripada 4 
aspek dan pada 
tahap minimum.   
 

Latar belakang 
aspek  yang 
difokuskan 
mengandungi 4 
aspek dan 
mencapai tahap 
maksimum. 
 
 

Latar belakang 
aspek  yang 
difokuskan 
mengandungi ke 
semua 4 aspek, 
mencapai tahap 
maksimum dan 
secara terperinci.   
 
  

 
2. Aktiviti utama yang dilaksanakan  
 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Aktiviti utama 
yang 
dilaksanakan 
 
 

Pelajar tidak dapat 
mengemukakan, 
tidak menghurai dan 
tidak menganalisis 
aktiviti utama yang 
dilaksanakan serta 
tidak bersesuaian 
dengan konteks 
dalam 4 aspek. 
  

Pelajar dapat 
mengemukakan, 
tidak menghurai 
dan tidak 
menganalisis  
aktiviti utama 
yang 
dilaksanakan 
bersesuaian 
dengan konteks 
dalam  4 aspek 
serta kurang dari 
tahap minimum. 
  

Pelajar dapat 
mengemukakan, 
menghurai dan 
menganalisis 
aktiviti utama 
yang 
dilaksanakan 
bersesuaian 
dengan konteks 
dalam  4 aspek 
pada tahap 
minimum. 

Pelajar dapat 
mengemukakan, 
menghurai dan 
menganalisis 
aktiviti utama 
yang 
dilaksanakan 
bersesuaian 
dengan konteks 
dalam 4 aspek 
dan mencapai 
tahap 
maksimum. 
 

Pelajar dapat 
mengemukakan, 
menghurai dan  
menganalisis aktiviti 
utama yang 
dilaksanakan 
bersesuaian dengan 
konteks dalam 4 
aspek dan mencapai 
tahap maksimum 
serta terperinci. 
 

 
3. Pengalaman Pembelajaran    
 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Pengalaman 
pembelajaran    
 

Pengalaman 
pembelajaran 
pelajar adalah tidak 
logik, tidak relevan 
dan tidak signifikan 
dengan konteks 
dalam kesemua 4 
aspek. 

Pengalaman 
pembelajaran 
pelajar adalah 
logik, relevan 
dan signifikan 
dengan konteks 
dalam satu 
aspek sahaja. 

Pengalaman 
pembelajaran 
pelajar adalah 
logik, relevan 
dan signifikan 
dengan konteks 
dalam 2 aspek. 
 

Pengalaman 
pembelajaran 
pelajar adalah 
logik, relevan 
dan signifikan 
dengan konteks 
dalam 3 aspek. 
 

Pengalaman 
pembelajaran 
pelajar adalah logik, 
relevan dan 
signifikan dengan 
konteks dalam 
kesemua 4 aspek. 
 



 
 
 

4. Cabaran/Kekangan  
 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Cabaran/ 
Kekangan 
 
 

Pelajar tidak 
menghurai, tidak 
menganalisis dan 
tidak 
mengemukakan 
cabaran/kekangan 
yang dihadapi 
semasa LMI. 

Pelajar menghurai, 
tidak menganalisis 
dan tidak 
mengemukakan 
cabaran/ kekangan 
yang dihadapi 
semasa LMI. 
 
 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis dan 
mengemukakan 
cabaran/kekangan 
yang dihadapi 
semasa LMI. 
 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis dan 
mengemukakan 
cabaran/kekangan 
yang dihadapi 
semasa LMI 
secara 
maksimum. 
 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis 
dan 
mengemukakan 
cabaran/kekang
an yang 
dihadapi 
semasa LMI 
secara 
maksimum dan 
terperinci. 
 

 
 
 

5. Perkara penting yang diperoleh  
 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Perkara penting 
yang diperoleh 
 
 

Pelajar tidak 
menghurai, 
tidak 
menganalisis 
dan  tidak 
mengemukakan 
perkara penting 
yang diperoleh 
semasa LMI. 

Pelajar menghurai, 
tidak menganalisis 
dan tidak 
mengemukakan 
perkara penting 
yang diperoleh 
semasa LMI. 
 
 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis dan 
mengemukakan 
perkara penting 
yang diperoleh 
semasa LMI. 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis 
dan 
mengemukakan 
perkara penting 
yang diperoleh 
semasa LMI 
secara 
maksimum 
 

Pelajar dapat 
menghurai, 
menganalisis 
dan 
mengemukakan 
perkara penting 
yang diperoleh 
semasa LMI 
secara 
maksimum dan 
terperinci. 

  

6. Cadangan dan kesimpulan 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Cadangan dan 
kesimpulan 
 
 

Pelajar tidak 
menghurai dan  
tidak 
mengemukakan 
cadangan serta 
tidak membuat 
kesimpulan. 

Pelajar 
menghurai, dan 
tidak 
mengemukakan 
cadangan serta 
tidak membuat 
kesimpulan. 
 
 

Pelajar dapat 
menghurai, dan 
mengemukakan 
cadangan serta 
membuat 
kesimpulan 
pembentangan. 
 

Pelajar dapat 
menghurai dan 
mengemukakan 
cadangan serta 
membuat  
kesimpulan 
pembentangan 
dengan baik. 
 

Pelajar dapat 
menghurai dan 
mengemukakan 
cadangan serta 
membuat 
kesimpulan 
pembentangan 
dengan jelas, 
tepat dan 
berkesan. 

 



 

 

 

7. Organisasi pembentangan 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
 
Organisasi 
Pembentangan 

Bahan 
pembentangan 
tidak tersusun.  
 
 
 
Pembentangan 
adalah amat 
lemah  
 
Tiada 
pengurusan 
masa 

Bahan 
pembentangan 
disusun  kurang 
teratur   
 
 
Pembentangan 
adalah kurang 
mantap  
 
Pengurusan masa 
yang kurang baik 

Bahan 
pembentangan 
disusun agak 
teratur  
 
 
Pembentangan 
adalah sederhana 
mantap  
 
Pengurusan masa 
yang sederhana 
baik. 
 

Bahan 
pembentangan 
disusun secara 
teratur dan 
menarik  
 
Pembentangan 
adalah mantap 
  
 
Pengurusan 
masa yang baik 

Bahan 
pembentangan 
disusun amat 
teratur dan 
amat menarik 
 
Pembentangan 
adalah amat 
mantap 
 
Pengurusan masa 
yang amat baik. 

 

8. Gaya Persembahan: Kejelasan suara, intonasi, kelancaran pembentangan 

 
CIRI-CIRI 

1 
Sangat Lemah 

2 
Lemah 

 

3 
Memuaskan  

 

4 
Baik 

 

5 
Cemerlang 

 

 
Gaya 
Persembahan: 
Kejelasan suara, 
intonasi, 
kelancaran 
pembentangan 
 
 

Suara tidak 
jelas. 
 
Sebutan dan 
intonasi sering 
tidak tepat dan 
tidak 
bersesuaian. 
 
Penyampaian 
tidak lancar. 
 

Suara kurang jelas. 
 
Sebutan dan 
intonasi kurang 
tepat dan kurang 
bersesuaian. 
 
Penyampaian 
kurang lancar. 
 
 
 

Suara sederhana 
jelas. 
 
Sebutan dan 
intonasi sederhana 
tepat dan 
bersesuaian. 
 
Penyampaian 
sederhana lancar. 
 

Suara jelas. 
 
Sebutan dan 
intonasi tepat 
dan bersesuaian. 
 
Penyampaian 
lancar. 
. 
 

Suara amat 
jelas. 
 
Sebutan dan 
intonasi amat 
tepat dan 
bersesuaian. 
 
Penyampaian 
amat lancar. 
 

 


