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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, buku 

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri 

Gorontalo (UNG) telah selesai disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum 

UNG. Buku panduan ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi 

jurusan/prodi penyelenggara pendidikan di lingkungan UNG, dalam 

menyusun dan mengembangkan kurikulum yang berbasis KKNI dan sesuai 

SN DIKTI untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan 

dunia kerja di tingkat regional, nasional maupun global. Buku panduan ini 

memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penyusunan dan 

pengembangan kurikulum program studi dan menjadi acuan bagi program 

studi diploma tiga (D3), strata satu (S1), program profesi, starta dua (S2), 

strata tiga (S3) dan standar proses pembelajarannya. Penyusunan dan 

pengembangan kurikulum untuk strata tersebut, harus didasarkan pada 

pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Dari sisi kajian yuridis dan 

akademis mengacu pada KKNI, SN DIKTI dan kebijakan pengembangan 

Universitas.  

Dalam prakteknya, hal ini menuntut penerjemahan model atau 

panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Tim penyusun 

menyadari bahwa dalam panduan ini masih terdapat kekurangan, oleh 

karenanya diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari seluruh pihak di 

Lingkungan UNG maupun stakeolders terkait untuk penyempurnaannya. 

       . 

          Tim Pengembang Kurikulum UNG, 2017 
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 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan dan perkembangan situasi global yang begitu cepat di 

berbagai sektor menuntut perguruan tinggi untuk menata kedudukan  

pendidikan. Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang 

berlangsung di abad XXI, meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: 

(1) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (2) pelaku, sarana, dan 

wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasar kerja, (3) 

lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan 

pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (4) pelaku, sarana, dan 

wahana kerja sama internasional. Perubahan-perubahan mendasar yang 

mendunia tersebut, menuntut penataan sistem pendidikan yang baik.  

Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik 

pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat; (2) pengelolaan yang transparan 

dan akuntabel; (3) ketersediaan Rencana Pembelajaran dalam bentuk 

dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4) 

kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan 

non-akademik yang handal dan profesional; dan (5) ketersediaan sarana-

prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik 

yang kondusif. Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan tinggi 

akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah 

pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Untuk menata 

sistem pendidikan tinggi telah disusun Kerangka Pembangunan Pendidikan 

Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) yang berisi tiga program yaitu: penataan 

lembaga, penataan program studi, dan penataan arah dan tujuan 

pendidikan. Program tersebut bertujuan agar hasil didikan pendidikan tinggi 

dapat berkompetisi secara global dan mampu menyelesaikan masalah-

masalah yang diperkirakan akan dihadapi pada dunia kerjanya.  

Dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi yang hasil didiknya 

dapat berkompetisi tersebut, pemerintah telah mengembangkan kurikulum 
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pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta 

cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan belajar mengajar di perguruan tinggi. Terminologi 

Kurikulum Pendidikan Tinggi digunakan sejak tahun 1994 dengan 

diberlakukannya Kepmendiknas No. 056/U/1994. KPT pertama kali 

dikembangkan dengan berbasis ketercapaian isi kurikulum yang identik 

dengan struktur keilmuan program studi. Terminologi kompetensi lulusan 

mulai digunakan dalam pegembangan kurikulum dengan dasar 

Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan Kepmendiknas No. 045/U/2002. 

Selanjutnya berdasar pada Perpres No. 8/2012 dan Permenristek Dikti No. 

44/2015, kuriulum pendidikan tinggi dikembangkan dengan basis standar 

kemampuan lulusan yang dituangkan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan.  

Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia 

diawali dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Isi (KBI) yang 

didasarkan pada Kepmendiknas No. 056/U/1994 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. KBI mengutamakan penguasaan IPTEK dan belum memuat 

rumusan kemampuan lulusan secara eksplisit. Kurikulum ini menetapkan 

matakuliah wajib 100-110 dari 160 sks untuk jenjang strata 1 dalam 

kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian dan Mata 

Kuliah Keahlian (MKK). Selanjutnya diberlakukan Kurikulum Inti dan 

Institusional dengan dasar Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa. Kurikulum inti terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata 

Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan 

Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum Institusional 

tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti disusun dengan 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan sebagai ciri khas 

perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum ini mengutamakan capaian 

kemampuan secara global.  

Menjawab kebutuhan pengguna lulusan perguruan tinggi akan 

kompetensi lulusan maka dikembangkan kurikulum yang berbasis 

kompetensi yang disusun berdasar Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang 
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Kurikulum Pendidikan Tinggi. Hasil pendidikan program studi tersusun atas 

kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. 

Kompetensi utama disusun oleh konsorsium program studi sejenis dengan 

mendapat masukan dari stakeholder. Kompetensi pendukung dan 

kompetensi lainnya merupakan kompetensi yang dikembangkan secara 

institusional sebagai ciri program studi dan universitas sebagai 

penyelenggara kurikulum. Elemen-elemen kompetensi yang diharapkan 

dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi terdiri atas: (1) elemen kepribadian, (2)  

penguasaan ilmu dan keterampilan, (3) kompetensi berkarya, (4) sikap dan 

prilaku dalam berkarya serta pemahaman atas kaidah kehidupan 

bermasyarakat. Kurikulum inti yang merupakan penciri kompetensi utama 

tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah tapi dikembangkan oleh perguruan 

tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kurikulum ini 

dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).  

Saat ini, sesuai amanat Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap 

perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

untuk setiap program studi, salah satunya Standar kompetensi lulusan yang 

memiliki kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar 

kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kompetensi lulusan perguruan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 

Yang menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan 

akademik, vokasi dan profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012.  

 KKNI merupakan kerangka   penjenjangan   kualifikasi   kompetensi   

yang   dapat   menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 

bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri 

bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan 

yang dimiliki negara Indonesia. Maksudnya, KKNI ini memungkinkan hasil 

pendidikan khususnya pendidikan tinggi dilengkapi dengan perangkat ukur 

yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran 

dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang  
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dapat  menyaring SDM  yang  berkualifikasi  dan  dapat  diterima dalam 

pasaran kerja lokal, nasional, regional bahkan internasional. 

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI 

dinyatakan bahwa  lulusan pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi yang 

levelnya sesuai dengan strata dan jenis pendidikannya. Perumusan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) dalam KKNI untuk setiap lulusan program 

studi baik kependidikan maupun non-kependidikan penting dilakukan dengan 

seksama sebagaimana ditegaskan dalam Perpres tersebut. Penetapan 

kompetensi lulusan diatur dan dijabarkan dalam rumusan capaian 

pembelajaran dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar 

nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bentuk rumusan capaian 

pembelajaran. Oleh sebab itu, kurikulum ini lebih dikenal sebagai Kurikulum 

Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI dan SN Dikti.  

Perubahan terminologi kurikulum dari KBK menjadi Kurikulum 

Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI dan SN Dikti didasarkan atas beberapa 

alasan. Pertama, penamaan KBK tidak sepenuhnya didasarkan pada 

ketetapan peraturan, sehingga masih dimungkinkan untuk senantiasa 

berkembang sesuai dengan kaidah kurikulum itu sendiri. Kedua, KBK 

dikembangkan atas dasar kesepakatan Program Studi sejenis dan 

stakeholder yang tidak sepenuhnya didasarkan pada parameter atau ukuran 

kompetensi lulusan yang pasti. Ketiga, tidak adanya parameter ukuran 

kompetensi lulusan dalam sistem KBK membuat kesulitan menilai capaian 

pembelajaran dalam jenjang pendidikan program studi akademik, vokasi dan 

profesi. Untuk itu, digunakan standar kualifikasi dalam KKNI yang 

memberikan parameter ukuran berupa jenjang kualifikasi dari level 1 

terendah sampai level 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan 

level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yaitu 

level 3 sepadan dengan D1, level 4 dengan  D2, level 5 dengan D3, level 6 

dengan D4/S1, level 7 dengan profesi (setelah sarjana), level 8 dengan S2, 

dan level 9 dengan S3.  

Mencermati perubahan-perubahan di atas, setiap jurusan/prodi di 

lingkungan UNG harus mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan KKNI 

dan SN DIKTI. Adanya KKNI dan SN DIKTI ini diharapkan akan mengubah 

cara melihat kompetensi mahasiswa, tidak lagi semata ijazah tetapi dengan 

melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar 
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pengakuan terhadap hasil pendidikan mahasiswa secara luas (formal, non 

formal, informal) yang akuntabel dan transparan.  

 Terkait dengan hal itu, maka dipandang perlu adanya panduan 

penyusunan dan pengembangan kurikulum di UNG. Agar terjadi kesamaan 

pola pengembangan kurikulum, maka UNG menerbitkan buku panduan 

penyusunan dan pengembangan kurikulum UNG yang diharapkan dapat 

memberi kejelasan bagi tim penyusun kurikulum jurusan/prodi di lingkungan 

UNG. 

 

1.2 Dasar Hukum Panduan Penyusunan dan Pengembangan 

Kurikulum   UNG 

Dasar hukum panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum 

UNG, sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 

Nasional. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan.  

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

g. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan 

Perguruan Tinggi tahun 2015-2019. 

j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 

2015  tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi. 

k. Peraturan Rektor tentang No. 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Negeri Gorontalo. 

l. SK Rektor Nomor: 263/UN47/LL/2016 tentang Tim Pengembang 

Kurikulum Universitas Negeri Gorontalo.  
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1.3  Tujuan Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

UNG 

Tujuan panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum UNG 

adalah : 

a. Memberikan petunjuk penyusunan dan pengembangan kurikulum 

yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), bagi Program Studi 

baru dan Program Studi lama.  

b. Memberikan petunjuk untuk melakukan tahapan/prosedur 

penyusunan dan implementasi kurikulum Program Studi, baik untuk 

Strata Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. 

c. Memberikan petunjuk penyusunan Profil Lulusan, Capaian 

Pembelajaran (learning out comes) sesuai perkembangan dan 

kebutuhan dunia kerja,  

d. Memberikan petunjuk dalam pembentukan/penetapan mata kuliah 

dan penjabarannya dalam struktur kurikulum, serta 

e. Memberikan petunjuk dalam penyusunan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 
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PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN 

PENGEMBANGAN KURIKULUM  

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 
 
 

2.1   Prinsip Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum pada prinsipnya 

menuntut tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, penerapan, dan 

evaluasi. Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal yang dilakukan 

oleh Tim pengembang kurikulum dalam membuat perencanaan-perencanaan 

berupa pedoman/panduan yang digunakan oleh pimpinan universitas, 

pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi, maupun oleh tim pengembang 

kurikulum. Penerapan kurikulum adalah kegiatan peng-implementasian  

kurikulum yang telah direncanakan ke dalam tindakan operasional. Evaluasi 

kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk 

menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian 

program-program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. 

Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, setiap 

Fakultas/Jurusan/Prodi perlu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai 

pengguna lulusan (Satuan Pendidikan/Sekolah, Dinas terkait, DUDI, Praktisi)  

guna memperoleh masukan yang sangat berharga bagi pengembangan 

kurikulum pada masing-masing jurusan/prodi. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh input dan kesamaam persepsi terhadap kerelevansian kurikulum 

di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dengan perkembangan di pasar 

kerja.  

Penyusunan dan pengembangan kurikulum di lingkungan Universitas 

Negeri Gorontalo menggunakan beberapa prinsip yang merupakan kaidah 

atau hukum yang akan menjiwai penyempurnaan kurikulum dimaksud. 

Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Nana Syaodih 
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Sukmadinata (1997), bahwa: (1) prinsip–prinsip umum: relevansi, 

fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektivitas, aktual dan konstekstual; (2) 

prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip 

berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan 

pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan 

media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan 

penilaian.  

Adapun prinsip–prinsip dalam penyusunan dan pengembangan 

kurikulum di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana 

dikemukakan di atas, dapat diuraikan berikut ini:   

1) Relevansi 

Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan 

masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut 

berguna bagi masyarakat. Prinsip relevansi; secara internal kurikulum 

memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, 

cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian  bahan, 

strategi, organisasi, dan evaluasi). Secara eksternal bahwa komponen-

komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (relevansi epistimologis), tuntutan dan potensi (tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual) peserta didik 

(relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan 

masyarakat (relevansi sosilogis). 

2) Fleksibilitas 

Prinsip ini mengutamakan bahwa dalam penyelenggaraan proses dan 

program pendidikan harus memperhatikan kondisi perbedaan yang ada 

dalam diri peserta didik. Prinsip ini mengupayakan agar pengembangan 

kurikulum yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam 

pelaksanaannya, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian 

berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, 

serta kemampuan dan latar belakang mahasiswa. Prinsip fleksibilitas memiliki 

dua sisi: 

(a) Fleksibel bagi dosen, yang  artinya  kurikulum  harus memberikan ruang 

gerak bagi dosen untuk mengembangkan program pembelajarannya 

sesuai dengan kondisi yang ada. 
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(b) Fleksibel  bagi  mahasiswa, artinya kurikulum harus  menyediakan 

berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat 

mahasiswa. 

 

3) Kontinuitas 

Prinsip ini  mengutamakan  adanya  kesinambungan   dalam  

kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman 

belajar yang disediakan dalam  kurikulum harus memperhatikan 

kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas, antar-jenjang pendidikan, 

maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip ini 

mengandung pengertian adanya saling keterkaitan dan kesinambungan 

antara materi perkuliahan pada berbagai semester dengan jenis program 

pendidikan.  

Dalam penyusunan materi perkuliahan perlu dijaga agar apa yang 

diperlukan untuk mempelajari suatu materi perkuliahan  pada jenjang yang 

lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh mahasiswa pada waktu mereka 

berada pada semester sebelumnya. Kurikulum UNG sebagai wahana belajar 

yang dinamis perlu dikembangkan terus menerus dan berkesinambungan. 

Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling 

berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau mata kuliah.  

 

4) Praktis 

Kurikulum UNG memiliki prinsip praktis karena kurikulum mudah 

dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. 

Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Prinsip praktis yakni mudah 

diimplemetasikan dalam kehidupan nyata. 

 

5) Efektivitas 

Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan penyusunan dan 

pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, 

baik secara kualitas maupun kuantitas. Termasuk dalam prinsip ini adalah  

prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dalam penyusunan dan pengembangan 

kurikulum  hendaknya dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-

sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya 

memadai. 
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6) Aktual dan Konstekstual 

Cakupan penamaan mata kuliah, materi perkuliahan, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan 

ilmu, teknologi, dan seni muthakir dalam kehidupan nyata sekarang ini. 

 

2.2 Kebijakan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum  

Kebijakan pelaksanaan kurikulum tertuang dalam statuta UNG 

berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No.18 tanggal  21 April tahun 2006, 

Bab I ayat 1 pasal 11 sebagai berikut: Kurikulum adalah pedoman 

penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang berpedoman pada 

kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku secara nasional. Dalam Bab 5 

pasal 20 disebutkan: (1) Kurikulum yang diberlakukan sebagai pedoman 

dasar penyelenggaraan pembelajaran di jurusan/program studi terdiri atas 

kurikulum inti dan kurikulum institusional; (2) Kurikulum inti dirancang, 

dikembangkan, dan disusun oleh jurusan/program studi dengan melibatkan 

masyarakat profesi dan pengguna lulusan; (3) Kurikulum institusional 

ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNG.  

Selanjutnya dalam Pasal 21 dinyatakan: (1) Kurikulum inti merupakan 

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu 

jurusan/program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku 

secara nasional; (2) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan 

kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan 

tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang 

disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta 

ciri khas jurusan/prodi di lingkungan UNG.  

Pada Pasal 22 dinyatakan pula bahwa: (1) Proporsi kurikulum inti 

program sarjana dan program diploma disesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kurikulum institusional 

program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian 

kurikulum inti. Kurikulum institusional ditetapkan dengan surat keputusan 

Rektor. Pemberlakuan kurikulum pada tiap-tiap program studi ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Rektor. 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak lepas dari rujukan 

berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan 

karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma 
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Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Cakupan standar pendidikan tinggi ditetapkan dalam 

Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kurikulum 

pendidikan tinggi juga sudah harus merujuk kepada cakupan capaian 

pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013 mengamanatkan penerapan KKNI dalam lingkup 

pendidikan tinggi. Lebih jelas dikemukakan dalam Pasal 10 ayat 4 bahwa 

dalam lingkup Perguruan tinggi: (1) Setiap program studi wajib menyusun 

deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang 

pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. (2) Setiap program studi wajib 

menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 

kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program 

studi, (3) Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan 

mutuinternal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran 

programstudi. 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu 

rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa 

Indonesia di sektor sumber daya manusia melalui pencapaian kualifikasi 

sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan 

sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian 

pembelajaran. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus 

memperkuat jati diri bangsa Indonesia.Terdapat dua kata kunci untuk 

mengaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kualifikasi. 

Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat 

penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan 

atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di 

samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga penting 

untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi 

dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral. 

Penyusunan dan Pengembangan kurikulum Universitas Negeri 

Gorontalo didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada yaitu:  
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(1) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), UNG menetapkan seluruh prodi memperbaiki 

kurikulumnya sesuai dengan jiwa KKNI dan SN DIKTI, serta mengacu 

pada buku panduan ini.  

(2) Visi dan Misi UNG yang kemudian telah dikembangkan oleh masing-

masing fakultas/jurusan/prodi di lingkungan UNG akan menjadi dasar 

pengembangan kurikulum di setiap fakultas/jurusan/prodi di lingkungan 

UNG dengan mengacu pada panduan ini sesuai dengan jiwa KKNI dan 

SN DIKTI, kemajuan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, serta visi-misi 

fakultas/jurusan/prodi masing-masing.  

 

Dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum baik pada 

level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan sebagai 

dasar  bagi pimpinan untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka 

penyusunan dan pengembangan kurikulum di lingkungan Universitas Negeri 

Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh kurikulum itu sendiri pada hakikatnya 

merupakan rancangan atau program pendidikan yang menempati 

posisi/kedudukan yang sangat strategis dan  menjadi penentu terhadap 

proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan. 

Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan 

pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Hal ini 

membutuhkan kebijakan dari pimpinan sebagai bahan yang harus 

diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Tim pengembang kurikulum pada 

saat melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum. 

Hasil pengkajian Tim Pengembang Kurikulum menunjukkan bahwa: 

(1)  struktur  kurikulum jurusan/ prodi di lingkungan Universitas Negeri 

Gorontalo masih sarat beban, baik materi maupun lama studi, (2) 

pemberlakuan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan SN DIKTI di 

Perguruan Tinggi menuntut pula adanya penyesuaian dan penyempurnaan 

kurikulum yang akan diberlakukan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo 

saat ini, (3) adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi, kebutuhan masyarakat dan perubahan masa depan. 

Perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi pada era globalisasi membuka 

peluang bagi tim pengembang kurikulum untuk melakukan penyesuaian-

penyesuaian. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat 

juga mengalami perubahan, dan hal ini perlu diakomodasi dalam 
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pengembangan kurikulum, (4) faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengembangan kurikulum adalah perubahan masa depan. Dalam hal ini 

kurikulum harus dapat memprediksi perubahan yang akan terjadi sehingga 

dapat lebih relevan dengan kebutuhan yang akan datang. Pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman didasarkan pada adanya 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengacu pada ketentuan-ketentuan 

yang lebih universal. Unesco menetapkan bahwa pendidikan diarahkan pada 

pencapaian empat hal yang merupakan empat pilar kemampuan yaitu 

learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pimpinan Universitas Negeri 

Gorontalo menetapkan kebijakan dan standar mutu kurikulum untuk semua 

jurusan/program studi baik pendidikan maupun non-kependidikan guna 

menjamin pemberlakuan kurikulum yang dinamis, adaptif dan inovatif. 

Beberapa kegiatan sebagai tahapan pengembangan kurikulum yang telah 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan Studi banding 68 Program Studi ke beberapa Perguruan 

Tinggi yakni: UNY, UGM, UNM, UPI, IPB, dan ST Pariwisata Bandung, 

untuk mempelajari Implementasi Kurikulum berbasis outcomes sesuai 

perkembangan dan kebutuhan dunia kerja. 

2) Melaksanakan kegiatan Treacer Study 68 Prodi untuk menghimpun 

masukan alumni dan pengguna lulusan sehubungan dengan 

perkembangan keilmuan prodi di lapangan kerja dan prospek lulusan 

dalam penerimaan tenaga kerja. 

3) Melaksanakan kegiatan Evaluasi kurikulum (on going) 68 Prodi, untuk 

menyesuaikan struktur mata kuliah kurikulum lama dengan Profil lulusan 

dan Capaian Pembelajaran yang direncanakan pada kurikulum baru 

(kurikulum berbasis KKNI). 

4) Melaksanakan kegiatan Desaian kurikulum 68 Prodi sesuai arahan KKNI 

dan Standar Nasional Dikti. 

5) Membentuk tim pengembang kurikulum di tingkat Universitas Negeri 

Gorontalo yang tugas pokoknya adalah (a) menyusun panduan 

penyusunan dan pengembangan kurikulum UNG yang berbasis KKNI dan 

SN DIKTI, (b) melakukan koordinasi dengan jurusan/prodi dalam 

penyempurnaan kurikulum melalui kegiatan dalam bentuk workshop. 
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6) Melaksanakan kegiatan sanctioning kurikulum, untuk menyelaraskan 

dasain kurikulum Prodi sesuai KKNI, SN Dikti, dan Draft Panduan 

Kurikulum UNG. 

7) Melaksanakan kegiatan Uji Publik hasil sanctioning kurikulum, untuk 

menghimpun masukan penyempurnaan kurikulum baru prodi. 

8) Melaksanakan Lokakarya Persiapan Implementasi Kurikulum, untuk 

menyiapkan kurikulum yang akan diimplementasikan serentak di seluruh 

program studi, pada Tahun Ajaran Baru 2017. 

9)  Untuk penyesuaian Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran agar setara 

dengan Rumpun Keilmuan yang sama di Perguruan Tinggi lain se 

Indonesia, Setiap jurusan/program studi diarahkan untuk mengikuti 

pertemuan Asosiasi Prodi. 

5)  Sosialisasi draft Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum di 

seluruh Fakultas dalam lingkup UNG. 

6)  Uji Publik Draft Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum bagi 

Civitas UNG melalui Repository UNG. 

 

2.3. Ketentuan Khusus Pengembangan Kurikulum 
 

Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan 

pengembangan Kurikulum di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo adalah 

sebagai berikut: 

a. Guna  memperkenalkan keunggulan UNG, maka icon Penciri Universitas 

Negeri Gorontalo adalah: “BUDAYA”. Penciri merupakan “Nilai” yang akan 

mewarnai civitas UNG dalam kegiatan akademik dan non akademik serta 

sebagai nilai keunggulan dan daya saing yang dibangun dalam 

membentuk kompetensi lulusan. Untuk mengimplementasikan visi UNG 

dalam struktur kurikulum, maka ditetapkan penciri UNG adalah berupa 

Mata Kuliah tersendiri (monolitik), yaitu: “WAWASAN BUDAYA”. 

Kehadiran mata kuliah penciri tersebut sebagai bagian dari upaya untuk 

mewujudkan visi UNG sebagai Leading University dalam Pengembangan 

Kebudayaan dan Inovasi berbasis Potensi Regional di Kawasan Asia 

Tenggara.  

    Nilai SKS mata kuliah “Wawasan Budaya” adalah 2 SKS, dengan muatan 

materi pokok matakuliah adalah Pengenalan Karakter Budaya Daerah 

sebagai Landasan Pengembangan Ilmu dan Teknologi. Rumusan Capaian 
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Pembelajaran Mata Kuliah akan diatur tersendiri oleh Unit Pengelola Mata 

kuliah Penciri UNG. 

b. Matakuliah Penunjang Penciri UNG, yang juga sebagai bagian dari upaya 

untuk mewujudkan visi UNG adalah: 

(1) Bahasa Inggris Terapan  (2 SKS) 

(2) Kewirausahaan   (2 SKS) 

(3) Kepemimpinan (Leadership). (2 SKS) 

Bahasa Inggris Terapan merupakan matakuliah yang akan menunjang 

visi UNG menjadi leading university di Kawasan Asia Tenggara. Mata 

Kuliah lebih bersifat aplikatif, yakni Bahasa Inggris yang spesifik untuk 

keilmuan Prodi.  Capaian Pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 

Terapan dirumuskan oleh Tim Khusus melibatkan dosen Bahasa Inggris 

dan dosen yang memiliki kompetensi dalam bahasa Inggris terapan. 

Demikian juga untuk pengampu mata kuliah adalah dosen Prodi dan dapat 

melibatkan dosen Prodi Bahasa Inggris melalui Koordinasi dengan Unit 

Pengelola Mata Kuliah Umum. 
 

Kewirausahaan, merupakan mata kuliah penunjang visi Universitas, 

Fakultas dan Prodi terutama dalam membangun kompetensi kemandirian 

berwira usaha pada lulusan. Capaian Pembelajaran mata kuliah akan 

dirumuskan oleh Unit Pengelola Mata Kuliah Umum. Demikian juga untuk 

pengampu mata kuliah, adalah dosen yang memiliki kompetensi dalam 

bidang wirausaha. Diharapkan dengan mata kuliah kewirausahaan, lulusan 

memiliki kompetensi dan jiwa wirausaha untuk mengimplementasi 

keahlian bidang ilmunya pada usaha-usaha produktif. 
 

Kepemimpinan (leadership), merupakan mata kuliah penunjang visi 

UNG yakni leading university. Sebagai perguruan tinggi terdepan dalam 

pengembangan kebudayaan dan inovasi, tentunya membutuhkan 

kemampuan dan keterampiran dalam hal kepemimpinan. Capaian 

Pembelajaran mata kuliah akan dirumuskan tersendiri oleh Unit Pengelola 

Mata Kuliah Umum, dan untuk pengampu mata kuliah, dapat dilaksanakan 

dosen prodi yang dipandang memiliki kompetensi dalam bidang 

manajemen dan kepemimpinan. Diharapkan dengan mata kuliah 

leadership, lulusan memiliki kompetensi manajerial yang baik dalam 
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mengelola dan membangun organisasi khususnya dalam pengembangan 

karier. 

c. Penciri Fakultas, Pascasarjana  dan Program Studi dalam struktur 

kurikulum lebih bersifat integratif, ter-integrasi dalam capaian 

pembelajaran matakuliah.  

 Contoh perumusan penciri integratif dalam Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah adalah sebagai berikut:   

- Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mendesain bangunan berciri 

khas daerah; (Prodi Arsitektur) 

- Mahasiswa memiliki kemampuan dalam meracik obat dari tumbuhan 

lokal; (Prodi Farmasi) 

- Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran 

berkelompok model Mohuyula (kerjasama/kebersamaan); (Prodi 

Pendidikan) 

- dll, sesuai ciri keilmuan Prodi. 
 

d. Matakuliah Kurikulum Nasional yang wajib ada dalam Struktur Kurikulum 

(khusus Prodi D3, D4, S1 dan Profesi), adalah: 

(1) Agama   (2 SKS) 

(2) Pancasila   (2 SKS) 

(3) Kewarganegaraan, dan (2 SKS) 

(4) Bahasa Indonesia  (2 SKS) 

 

e. Dalam merumuskan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL), Jurusan/Program Studi mengikuti rumusan dari Asosiasi Prodi 

masing-masing, dengan mengambil sebagian rumusan Profil dan CP yang 

disesuaikan dengan Kondisi Prodi (diperoleh melalui Analis SWOT Prodi), 

dalam memenuhi capaian pembelajaran tersebut. 

 

f. Untuk fleksibilitas kurikulum, struktur kurikulum prodi harus memiliki 

kelompok matakuliah pilihan. Mata kuliah pilihan merupakan matakuliah 

pengembangan peminatan, sehingga dibutuhkan alternative-alternatif 

dalam menunjang pengembangan keilmuan prodi. Bobot SKS mata kuliah 

pilihan yang wajib diambil adalah ≥ 9 SKS,  dan bobot SKS mata kuliah 

pilihan yang tersedia yakni ≥ 2 Kali SKS mata kuliah yang wajib diambil. 
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d. Setiap mata kuliah harus memiliki deskripsi, silabus dan satuan 

pembelajaran yang termuat dalam Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dengan format sesuai ketentuan yang diatur dalam BAB IV 

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum. 
 

e. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, 

dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna 

lulusan. 

 

f. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, 

mengkaji, dan memperbaiki/evaluasi secara kontinu setiap semester 

tentang: 

(1) kehadiran mahasiswa 

(2) kehadiran dosen 

(3) monitoring materi perkuliahan 
 

g. Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan selama tiga tahun 

terakhir berkaitan dengan:  

(1) Materi 

(2) Metode pembelajaran 

(3) Penggunaan teknologi pembelajaran 

(4) Cara-cara evaluasi 
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Bab 3 
 

  

 
 

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN 

KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 
 
 

Prosedur penyusunan dan pengembangan kurikulum UNG dibagi ke dalam 3 

tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi 

program pembelajaran.  

 

3.1 Tahap Perancangan Kurikulum 

Perancangan kurikulum dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yakni: (a) 

Penetapan Profil Lulusan, (b) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL); (c) Pembentukan Mata Kuliah; dan (d) Susunan Mata Kuliah (Struktur 

Kurikulum). Skema tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Sumber: Direktorat Pembelajaran, Kemristekdikti 2016  

 

Gambar 3.1, Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UNG 
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  Gambar 3.1 di atas merupakan langkah penyusunan dan 

pengembangan kurikulum. Setiap pengembang kurikulum dapat 

menambahkan tahapan lain sesuai dengan tujuan masing-masing. 

Selama proses penyusunan dan pengembangan kurikulum melibatkan 

seluruh staf di program studi beserta perwakilian stakeholder untuk 

menjamin konvergensi konstruksi kurikulum program studi.  

 

3.1.1  Menetapkan Profil Lulusan 

Tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan 

merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan 

menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Profil 

lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program 

studi di masyarakat/dunia kerja.  

Pada kegiatan ini, program studi menetapkan peran yang dapat 

dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah 

menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian 

terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia 

usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi., sehingga terjadi kesepakatan yang dapat 

diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan 

peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” 

yang harus dimiliki. Profil Lulusan disusun oleh kelompok prodi sejenis., dan 

secara nasional Profil Lulusan dirumuskan oleh Asosiasi Prodi. 

Langkah-langkah yang dilakukan menyusun Profil Lulusan sebagai 

berikut: 

a. Lakukan studi pelacakan (tracer study) kepada pengguna potensial 

yang sesuai dengan bidang studi. Contoh pertanyaan untuk menjaring 

rumusan profil lulusan adalah sebagai berikut: “Berperan sebagai apa 

sajakah lulusan program studi sesuai kompetensi keilmuan yang 

dimiliki?“. Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal 

kebutuhan pasar” atau Market Signal yang menjadi dasar penetapan 

profil lulusan. 

b. Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya 

program studi sesuai dengan Visi dan Misi Prodi, Fakultas dan 

Universitas. 
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c. Lakukan kesepakatan dengan program studi yang sama yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain (melalui Asosiasi Program 

Studi) sehingga ada penciri umum program studi. 

d. Pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian dari 

program studinya.  

e. Penting diingat bahwa profil merupakan peran dan fungsi lulusan 

bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan, namun dengan 

mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan dapat membantu 

menentukan profil lulusan. 

Berikut contoh rumusan profil lulusan prodi S1 seperti pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1.  Contoh Profil lulusan Program Studi S1 

Program Studi Profil Lulusan 

S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 

1. Pendidik Pemula Bahasa 
Indonesia 

2. Peneliti Pemula Bidang 
Pendidikan 

3. Bahasa Indonesia 
4. Wirausahawan Bidang 

Bahasa Indonesia serta 
Pembelajarannya 

S1 Ilmu Hukum 
1. Legal Drafter 
2. Penegak Hukum 
3. Peneliti Bidang Hukum  

S1 Pertanian/ Agroteknologi 
1. Peneliti 
2. Pelaku Bisnis Pertanian 
3. Wirausaha Pertanian 

S-1 Teknik Mesin 
 

1. Supervisor 
2. Controller 
3. Pengelola project, 
4. Peneliti 

D-3 Perhotelan                 
1. Housekeeper 
2. Penyaji FB 
3. Administrator 

 

Pada Tabel 3.1. di atas merupakan contoh profil lulusan program studi 

S1 yang dapat digunakan dengan mempertimbangkan Profil Lulusan yang 

akan ditetapkan. Program studi dianjurkan membuat deskripsi dari masing-

masing profil lulusan untuk memudahkan capaian pembelajaran dan rangkaian 
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pengembangan kurikulum selanjutnya. Deskripsi profil berisi peran dan/atau 

kemampuan kerja spesifik yang harus dimiliki oleh lulusan program studi. 

Contoh deskripsi profil lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

seperti dalam Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2. Deskripsi Profil Lulusan S1 Pendidikan Bahasa 

Indonesia 
 

Profil Lulusan Deskripsi Profil 
 

Pendidik, Peneliti Pemula Bidang 
Pendidikan  Bahasa Indonesia, 
Wirausahawan Bidang Bahasa 
Indonesia serta Pembelajarannya 

1. Memiliki pengetahuan kependidikan 

2. Memiliki pengetahuan kebahasaan 

3. Memiliki pengetahuan kesasteraan 

4. Memiliki keterampilan berbahasa 
Indonesia 

5. Memiliki keterampilan bersastra 
Indonesia 

6. Memiliki kemampuan mengembang-
kan pembelajaran 

7. Memiliki kemampuan menilai hasil 
belajar bahasa Indonesia peserta 
didik 

8. Memiliki kemampuan meneliti 
kegiatan pembelajaran bahasa 
Indonesia 

9. Memiliki kemampuan menciptakan 
solusi kesulitan belajar bahasa 
Indonesia peserta didik 

10. Memiliki kemampuan dalam 
pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia 

 
Profil yang telah terdeskripsi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam 

mengembangkan pernyataan capaian pembelajaran program studi 

Profil 

 

3.1.2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Bagi program studi lama, selain merumuskan CPL untuk mencapai 

Profil Lulusan yang telah ditetapkan, perumusan CPL dapat dilakukan 

evaluasi yang sudah ada di kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh 

capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat 
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beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan dan kebutuhan lapangan 

kerja.  

Informasi untuk pengkajian CPL bisa didapatkan melalui penelusuran 

lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium 

keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian kedepan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan Capaian Pembelajaran baru. 

Pada program studi baru, tahap perumusan CP akan dimulai 

dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi,  

kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping 

juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan 

masukan pemangku kepentingan, dan asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan 

capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan pada tahap ini harus 

memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan penyusunan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), seperti berikut ini. 

 

1.  Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil 

Pada kegiatan tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang 

akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas 

antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan 

menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. 

Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk 

menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur 

sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rujukan 

untuk menyusun CPL adalah KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Menurut KKNI rumusan CPL mencakup: Sikap/perilaku, Kemampuan, 

Pengetahuan, dan Tanggung jawab/Hak/Wewenang. Menurut SN DIKTI 

rumusan CPL mencakup: Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, 

dan Pengetahuan. 

 

2.  Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Pada kegiatan  tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi 

KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus 

(kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan 

yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu 

pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai 
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standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk 

memberi ciri lulusan.  

Ada beragam cara untuk menyusun CPL, berikut adalah alur yang 

dapat dijadikan model. 

a. Deskripsi CPL unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari 

SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. 

Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan 

standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi 

capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan 

program studi. (termasuk unsur tanggung jawab dan hak). 

b. Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada 

Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan 

jenjangnya. Misalnya: Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 

KKNI, jenjang Profesi sesuai dengan jenjang 7, jenjang Magister 

sesuai dengan jenjang 8, dan jenjang Doktor sesuai dengan jenjang 

9. 

c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CPL. Ajukan 

pertanyaan “agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil 

tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan 

dikuasai?” jawabannya bisa hanya satu atau lebih. 
 

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan 

dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan 

dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut.  

a. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya 

bagian sikap dan ketrampilan umum? 

b. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, 

khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan? 

c. Apakah CPL menggambarkan visi, misi UNG, fakultas 

atau jurusan/prodi? 

d. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan? 

e. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja 

atau pemangku kepentingan? 

f. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran 

mahasiswa?, bagaiamana mencapai dan mengukurnya? 
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g. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala? 

h. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam „kemampuan nyata‟ 

lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah. 
 

Untuk Prodi yang telah tergabung dalam asosiasi prodi, Rumusan CPL 

biasanya sudah ditetapkan melalui forum asosiasi. Mengingat rumusan CPL 

asosiasi prodi lebih bersifat nasional, Program Studi hanya mengambil 

sebagian rumusan CPL berdasarkan Profil Lulusan yang telah ditetapkan, dan 

disesuaikan dengan kondisi Program Studi. 

 

3.1.3  Pembentukan Mata Kuliah 

Proses pembentukan mata kuliah merupakan tahapan dalam 

Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran, serta Penetapan mata 

kuliah beserta besar sksnya.  

 

3.1.3.1.  Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 

Memilih bahan kajian dapat ditelursuri dengan mengajukan  

pertanyaan: “untuk dapat menguasai semua unsur dalam CPL, bahan kajian 

apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat 

penguasaannya ?” Bahan kajian dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu 

penyusun program studi. Untuk dapat mencapai satu CPL diperlukan 

beberapa bahan kajian dengan masing masing bobotnya. 

Bahan kajian selanjutnya harus disampaikan oleh seorang dosen kepada 

mahasiswa melalui mata kuliah tertentu.  

Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta 

ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam 

suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis 

sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, 

prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan 

dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi 

pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu 

pada CPL. 
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 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 

tercantum dalam SNDikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, 2015) dinyatakan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran 

No. Lulusan Program Tingkat Kedalaman dan Keluasan 

1.  Diploma tiga  
menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu 
secara umum; 

2.  
Diploma empat dan 
sarjana 
 

menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu 
secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan dan 
keterampilan tersebut secara mendalam; 

3.  Profesi  
menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan 
dan keterampilan tertentu 

4.  Magister, magister 
terapan, dan spesialis 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang 
pengetahuan tertentu; 

5.  
Doktor, doktor 
terapan, dan sub 
spesialis 

menguasai filosofi keilmuan bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu. 

 

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau 

dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu 

program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan 

kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. 

Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat 

dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan 

umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan 

kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Rumusan  sikap, ketrampilan 

umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Prodi berhak menambahkan unsur sikap dan/atau tata nilai sebagai 

kekhasan lulusannya. Rumusan sikap dalam SN Dikti seperti ditunjukkan 

Tabel 3.4, merupakan standar minimal yang harus dimiliki oleh lulusan UNG  

dari level 5 – 9. 
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Tabel 3.4. Rumusan Sikap dan Tata Nilai dalam KKNI dan SN Dikti 
 

Rumusan Sikap dan  
Tata Nilai dalam KKNI 

Rumusan Sikap dan Tata Nilai 
dalam SN DIKTI 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa  

2. Memiliki moral, etika dan 
kepribadian yang baik di 
dalam menyelesaikan 
tugasnya  

3. Berperan sebagai warga 
negara ang bangga dan cinta 
tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia  

4. Mampu bekerja sama dan 
memiliki kepekaan sosial dan 
kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan 
lingkungannya 

5. Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, 
kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan orisinal 
orang lain  

6. Menjunjung tinggi penegakan 
hukum serta memiliki 
semangat untuk 
mendahulukan kepentingan 
bangsa serta masyarakat luas. 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius  

2. Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral 
dan etika;  

3. Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara 
yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

5. Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain;  

6. Bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan;  

7. Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.  

8. Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik;  

9. Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri; 

10.  Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan 

Sumber: Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015 

 

Program studi dan institusi UNG bertanggung jawab atas sikap dan 

tata nilai tersebut di atas yang melekat pada lulusan baik melalui program 

akademik, kurikuler dan non kurikuler. Sikap dan tata nilai lulusan UNG 
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merupakan kompetensi ranah afektif yang dapat disetarakan dengan softskill 

lulusan. Kemampuan ini dapat ditanamkan melalui pembelajaran dengan 

kurikulum formal dan/atau melalui kegiatan yang diikuti sesuai dengan minat 

dan bakat masing-masing mahasiswa. Untuk melihat ketercapaian 

penanaman unsur sikap dan tata nilai pada lulusan, perlu dikembangkan 

instrumen pengukuran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran 

dan/atau dalam kegiatan kemahasiswaan.  

Unsur pengetahuan dalam KKNI dan SN Dikti dapat disetarakan 

dengan kompetensi ranah kognitif. Kesetaraan tingkat penguasaan 

pengetahuan antara program akademik dengan level KKNI disajikan dalam 

Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Tingkat pengetahuan sesuai Standar Isi SN Dikti 

Program 
Akademik 

Penguasaan Pengetahuan Kesetaraan Level 
Kualifikasi 

Diploma 3 
Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan 
tertentu secara umum 

5 

Sarjana 

Menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 
secara umum dan konsep 
teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan 
keterampilam tersebut 
secara mendalam 

6 

Profesi 
Menguasai teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan 
tertentu 

7 

Magister 
Menguasai teori dan teori aplikasi 
bidang pengetahuan tertentu 

8 

Doktor 
Menguasai filosofi keilmuan 
bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 

9 

Sumber: Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015 

 

Ketrampilan umum lulusan perguruan tinggi untuk setiap level 

diuraikan secara rinci dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44/2015 tentang 
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Contoh Keterampilan khusus level 

6/sarjana strata 1 disajikan dalam Tabel 3.6. 

 
Tabel 3.6. Keterampilan Umum Lulusan Sarjana 

 

No. Keterampilan Umum Lulusan Sarjana 

1. 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 

2. 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur; 

3. 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

4. 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

5. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data; 

6. 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya 

7. 

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan melakukan supervisi serta 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya; 

8. 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri; 

9. 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 
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Untuk memperjelas rumusan keterampilan umum, maka dibuat kata 

kunci rumusan keterampilan khusus. Adapun kata kunci rumusan 

keterampilan khusus dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

 
Tabel 3.7. Kata Kunci Rumusan Keterampilan Khusus Di 

Pendidikan Tinggi Dalam KKNI 
 

Level 
Kualifikasi 

Kata Kunci Kemampuan Kerja 
dalam  KKNI 

Kesetaraan 
Program Akademik 

5 

Menyelesaikan pekerjaan ber 
lingkup luas, memilih berbagai 
metode, memformulasikan 
penyelesaian masalah procedural 

Diploma 3 

6 

Mengaplikasikan, mengkaji, 
membuat desain, memanfaatkan 
IPTEKS dalam menyelesaikan 
masalah procedural 

Sarjana 

7 

Mengelola sumberdaya,  
Mengevaluasi secara komprehensif 
untuk pengembangan strategis 
organisasi, menyelesaikan masalah 
dengan pendekatan monodisiplin 

Profesi 

8 

Mengembangkan IPTEKS melalui 
riset, inovasi dan teruji 
menyelesaikan masalahdengan 
pendekatan inter/multi disiplin 

Magister 

9 

Melakukan pendalaman dan 
perluasan IPTEKS baru melalui riset, 
menyelesaikan masalah dengan 
pendekatan multi atau interdisplin 

Doktor 

Sumber: Perpres No.8/2012 dan Permenristekdikti No.44/2015 
 

Penguasaan keterampilan khusus dan umum dapat ditanamkan 

melalui proses pembelajaran yang menitikberatkan pada aspek kompetensi 

ranah psikomotorik. Ketiga ranah kompetensi yang dijabarkan dalam unsur 

capaian pembelajaran merupakan bagian yang saling terkait satu dengan 

yang lain. Wujud capaian pembelajaran berupa sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sekurang-kurangnya harus setara dengan Standar Kompetensi 

Lulusan. 

Asosiasi Program Studi disarankan membuat deskripi capaian 

pembelajaran sesauai dengan kajian keilmuan yang dimiliki. Berikut disajikan 

Deskripsi Capaian Pembelajaran S1 Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai 
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contoh pada Tabel 3.8. Contoh deskripsi pembelajaran ini merupakan 

capaian minimal yang disepakati bersama asosiasi program studi sejenis dan 

dapat dikembangkan sesuai dengan visi misi UNG sebagai warna khas 

program studi.  
 

Tabel 3.8. Contoh Deskripsi Capaian Pembelajaran S1  

Pendidikan Bahasa Indonesia 

Rumusan Deskripsi Capaian Pembelajaran 

Sikap dan Tata Nilai 

1. Bertawa kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
menjunjung sikap religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral 
dan etika; 

3. Berkontibusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan perubahan 
berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 
rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.  

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama dan kepercayaan, serta 
pendapat, atau temuan orisinal orang lain; 

6. Kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik; 

9. Memiliki kepedulian dalam menjaga dan 
merawat kesehatan dari lingkungan; 

10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 
pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia secara mandiri;dan 

11. Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan dan kewirausahaan. 

Pengetahuan 

1. Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan 
kesastraan, keterampilan berbahasa dan 
bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, 
penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian 
pendidikan bahasa dan sastra; 
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2. Menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi 
pendidikan; 

3. Menguasai konsep teori pengembangan 
pembelajaran bahasa dan sastra; dan  

4. Menguasai prinsip manajemen kewirausahaan 
bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 
pembelajarannya. 

 

Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat 
dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 
dan data; unjukkan kinerja mandiri, bermutu, 
dan terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

5. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 
di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan 
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat, baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
dan evaluas terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
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jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri; 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembai data 
untuk mejamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 

Keterampilan 
Khusus 

1. Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, 
secara lisan dan tulisan dalam konteks 
keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; 
serta mampu menggunakan salah satu bahasa 
daerah; 

2. Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengreasi 
karya sastra Indonesia secara lisan dan tulis; 

3. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, 
konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia; 

4. Mampu merencanakan dan melakukan kajian 
terhadap implementasi pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi; dan 

5. Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk 
kreatif dalam bidang bahasa dan sastra 
Indonesia serta pembelajarannya. 

 

 

Contoh deskripsi capaian pembelajaran S1 Pendidikan Bahasa 

Indonesia di atas dideskripsikan oleh Asosiasi Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia se Indonesia. Selanjutnya, deskripsi sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang sudah disesuaikan dengan bidang kelimuan program 

studi disusun dalam bentuk matrik untuk memudahkan penentuan bahan 

kajian atau materi ajar.  

 

3.1.3.2  Penetapan mata kuliah dan Besaran SKS 

Penetapan mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis 

keterdekatan Bahan Kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian 

kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, 

dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. Penetapan 

mata kuliah dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu: melakukan evaluasi 
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Struktur kurikulum/Mata kuliah, dan Blok Mata Kuliah berdasarkan 

persandingan CPL dan bahan kajian. 

 

3.1.3.2.1 Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum 

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan 

dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan 

acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan 

mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi 

pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang 

telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks 

antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Gambar 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Sumber: Direktorat Pembelajaran, Kemristekdikti 2016 

 

Gambar 3.2. Evaluasi Kurikulum berdasarkan CPL dan Matakuliah 

dalam Struktur Kurikulum Lama. 

 

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, 

ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan 

mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, maka 
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evaluasi kurikulum dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan 

hal-hal berikut: 

a. Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam 

pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda contreng 

(v) pada kotak. Tanda contreng berarti menyatakan ada bahan 

kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan 

“kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan 

berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu 

mata kuliah “seharusnya” dicontreng tetapi ternyata tidak ada 

bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib 

ditambahkan. 

b. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak 

berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah 

tersebut dapat dihapuskan atau bahan kajiannya dapat diintegrasikan 

dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum 

terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan 

mata kuliah baru. Contoh seperti Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Sumber: Direktorat Pembelajaran, Kemristekdikti 2016 

 

Gambar 3.3. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah 
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Matrik di atas adalah contoh cara mengevaluasi mata kuliah-mata 

kuliah yang ada dikaji keterkaitannya dengan butir-butir 

CPL yang baru ditetapkan.  

 

3.1.3.2.2  Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan 

Kajian 

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau 

mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan 

pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal 

diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program 

studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian 

atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat 

dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung 

atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri 

program studi sendiri, seperti tersaji pada 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sumber: Direktorat Pembelajaran, Kemristekdikti 2016 

 

Gambar 3.4. Contoh matriks penetapan matakuliah berdasarkan CPL dan 

Bahan Kajian 
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Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni 

parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang 

terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan 

pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada 

aspek : 

a. Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih 

dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan 

dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka 

mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok; 

b. Bahan kajian terintegrasi secara keilmuan. 

c. Penetapan besarnya sks mata kuliah.  

 

3.1.3.2.3. Penetapan Besaran SKS. 

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang 

dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan 

besaran sks adalah: 

a. tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar 

Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti); 

b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus 

dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); 

c. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai 

kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam 

SN-Dikti). 

Pada prinsipnya pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan 

melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, 

makna sks telah dirumuskan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 

pasal 17, yang menyebutkan bahwa:  

a. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah,responsi, atau tutorial, 

terdiri atas: 

1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per 

semester; 

2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; dan 
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3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

b. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; dan 

2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

c. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat,dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

 

d. Salah satu pendekatan untuk menghitung besar SKS Mata Kuliah 

dapat menggunakan Rumus : 
 

    
 ∑  

 
 
∑   

  
   

∑  
  
   

∑ 

∑       
 

 

Ket:  ∑   = Total waktu yang dibutuhkan untuk Teori 

       ∑   = Total waktu yang dibutuhkan untuk Presentasi Tugas 

        ∑   = Total waktu yang dibutuhkan untuk Praktik 

        ∑   = Total waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan Lapangan 

       ∑   = Total Bahan Kajian 

 

Contoh perhitungan besar SKS Matakuliah disajikan pada Lampiran 

 

 

3.1.4 Pengelompokkan Mata Kuliah 

Pengelompokkan mata kuliah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mata kuliah Nasional (Kode NAS) 

2. Mata kuliah Universitas/Penciri Universitas (Kode UNG) 

3. Mata kuliah Penciri Fakultas/Penciri Fakultas (Sesuai Kode Fakultas) 

4. Mata kuliah Program Studi (Sesuai Kode Prodi) 
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3.1.5 Pengkodean Mata Kuliah 

Kode mata kuliah terdiri atas 8 (delapan) karakter, yaitu: 3 (tiga) 

karakter pertama dalam bentuk huruf dan 5 (lima) karakter selanjutnya 

dalam bentuk angka.  

Kode Huruf 

Kode huruf digunakan untuk menunjukkan kode Universitas, fakultas, 

dan prodi. Contoh kode Universitas adalah UNG, sedangkan kode fakultas 

dan prodi dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3.9 Kode Fakultas dan Prodi 

NO 
FAKULTAS 

PRODI 
 

NAMA KODE NAMA KODE 

1 
FAKULTAS 
ILMU 
PENDIDIKAN 

AAA 

Bimbingan Konseling AAB 

Pendidikan Luar Sekolah AAC 

Manajemen Pendidikan AAD 

PGSD AAE 

PAUD AAF 

2 FIS BAA 

PPKn BAB 

Pendidikan Sejarah BAC 

Sosiologi BAD 

Ilmu Komunikasi 
 

BAE 

3 FSB CAA 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

CAB 

Pendidikan Bahasa Inggris CAC 

Pariwisata CAD 

Pendidikan Sendratasik 
 

CAE 

4 FMIPA DAA 

Pendidikan Matematika DAB 

Matematika DAC 

Statistika DAD 

Pendidikan Fisika DAE 

Fisika DAF 

Pendidikan Biologi DAG 

Biologi DAH 

Pendidikan IPA DAI 

Pendidikan Kimia DAJ 

Kimia DAK 

Pendidikan Geografi DAL 
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NO 
FAKULTAS 

PRODI 
 

NAMA KODE NAMA KODE 

5 F T EAA 

Teknik Sipil EAB 

Pendidikan Teknik Bangunan EAC 

Teknik Elektro EAD 

Sistem Informasi EAE 

Pendidikan Teknologi 
Informasi 

EAF 

Pendidikan Seni Rupa EAG 

Teknik Arsitektur EAH 

Teknik Industri EAI 

Pendidikan Teknik Mesin 
 

EAJ 

6 FAPERTA FAA 

Agroteknologi FAB 

Peternakan FAC 

Agribisnis FAD 

ITP FAE 

7 PASCASARJANA GAA 

1. Pendidikan Biologi (S2) GAB 

2. Pendidikan Bahasa 
Inggris (S2) 

GAC 

3. Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup (S2) 

GAD 

4. Pendidikan Matematika GAE 

5. Pendidikan Fisika (S2) GAF 

6. Administrasi Pendidikan 
(S2) 

GAG 

7. Pendidikan Dasar (S2) GAH 

8. Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia (S2) 

GAI 

9. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (S2) 

GAJ 

10. Pendidikan Ekonomi (S2) GAK 

11. Pendidikan Luar Sekolah 
(S2) 

GAL 

12. Teknologi Pendidikan (S2) GAM 

13. Ilmu Administrasi (S2) GAN 

14. Ilmu Hukum (S2) GAO 

15. Agribisnis (S2) GAP 

16. Perikanan dan Kelautan 
(S2) 

GAQ 

17. Ilmu Pendidikan (S3) GAR 

18. Ilmu Administrasi (S3) GAS 
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NO 
FAKULTAS 

PRODI 
 

NAMA KODE NAMA KODE 

19. Pendidikan Bahasa (S3) GAT 

20. Pendidikan IPA (S3) GAU 

8 FOK HAA 

Kesehatan Masyarakat HAB 

S1 Farmasi HAC 

Penjaskes HAD 

Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga 

HAE 

Keperawatan HAF 

Profesi Ners HAG 

D3 Farmasi 
 

HAH 

9 F E IAA 

Pendidikan Ekonomi IAB 

Ekonomi Pembangunan IAC 

Akuntansi IAD 

Ilmu Administrasi Publik IAE 

Manajemen IAF 

10 FAK HUKUM JAA Ilmu Hukum JAB 

     

11 FPIK KAA 

Budi Daya Perairan KAB 

Teknologi Hasil Perikanan KAC 

Manajemen Sumber Daya 
Perairan 

KAD 

12 DST. LAA 

Dst. LAB 

Dst. LAC 

Dst. LAD 

 
 
 
Kode Angka 
 

  Kode angka menunjukkan: level KKNI, nomor urut mata kuliah 

tiap prodi, semester, dan besaran bobot SKS tiap mata kuliah. Rincian 

kode angka diuraikan sebagai berikut: 

1) Digit-1 menunjukkan penomoran level KKNI, yaitu: level 4 dan 5 

menyatakan mata kuliah program Diploma, level 6 menyatakan mata 

kuliah program S1/Sarjana, level 7 menyatakan mata kuliah program 

profesi, level 8 menyatakan mata kuliah program S2/Magister, dan 

level 9 menyatakan mata kuliah program S3/Doktor; 
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2) Digit-2 menggunakan 2 (dua) angka yang menunjukkan nomor urut 

mata kuliah ; 

3) Digit-3 menunjukkan Mata Kuliah semester pada tahun berjalan; 

       0 = Dapat diambil di semester ganjil dan genap  

       1 = Semester 1  

       2 = Semester 2 dst; 

4) Digit-4 menunjukkan besaran bobot SKS mata kuliah. 

 

  Kejelasan rumus umum kode mata kuliah dapat dilihat pada 

tabel 3.10 berikut: 

 

Tabel 3.10 Rumus Umum Kode Mata Kuliah 

Universitas/ 
Fakultas/ 
Prodi 

Level KKNI 

 
No Urut 

Mata kuliah 
 

Semester 
 

SKS 
 

Huruf Digit-1 Digit-2 Digit-3 Digit-4 

 
(3 Huruf) 

 

 
(1 angka) 

 

 
(2 angka) 

 

 
(1 angka) 

 

 
(1 angka) 

 

 
                     Khusus identitas mata kuliah yang dikelola Universitas terdiri atas 

2 (dua) bagian, yaitu  mata kuliah Kurikulum Nasional (disingkat NAS) dan 

mata kuliah penciri Universitas (disingkat UNG). Adapun nomor urut dan 

Identitas mata kuliah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut. 

 

Tabel 3.11 Nomor Urut dan Identitas Mata Kuliah Universitas 

 
Urutan 
Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
IdentitasMata 

Kuliah 
Semester SKS 

01 Agama NAS (Kurnas) 0 2 

02 Pancasila NAS (Kurnas) 0 2 

03 Kewarganegaraan NAS (Kurnas) 0 2 

04 Bahasa Indonesia  NAS (Kurnas) 0 2 

05 Wawasan Budaya UNG (Penciri Univ) 3 atau 4 2 
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Urutan 
Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah 
IdentitasMata 

Kuliah 
Semester SKS 

06 Bahasa Inggris Terapan UNG (Penciri Univ) 3 atau 4 2 

07 Kepemimpinan UNG (Penciri Univ) 5 atau 6 2 

08 Kewirausahaan UNG (Penciri Univ) 5 atau 6 2 

09 Pengantar Pendidikan* UNG (Wajib Prodi 
Pend) 

1 atau2 2 

10 Perkembangan Peserta 
Didik* 

UNG (Wajib Prodi 
Pend) 

1 atau2 2 

11 Belajar dan Pembelajaran* UNG (Wajib Prodi 
Pend) 

3 atau 4 2 

12 Psikologi Pendidikan UNG (Wajib Prodi Pend) 3 atau 4 2 

13 Profesi Kependidikan UNG (Wajib Prodi Pend) 3 atau 4 2 

14 KKS atau sebutan lainnya UNG (Wajib Semua Prodi) 0 4 

15 PPL 1  atau Sebutan 
lainnya*  

UNG (Wajib Prodi Pend) 6 2 

16 PPL 2  atau Sebutan 
lainnya* 

UNG (Wajib Prodi Pend) 7 4 

 

*)  Mata kuliah bersyarat untuk prodi kependidikan. 
 

Nomor Urut Mata Kuliah Program Studi dimulai dari nomor urut 
01 dan seterusnya. (nomor urut Ditentukan oleh Program Studi) 
 
Untuk memudahkan penyusunan kode mata kuliah, maka berikut ini 
diberikan beberapa contoh. 
 

Contoh 1: 
 

UNG60532 
 

UNG   = Mata Kuliah dikelola Universitas 
Digit-6 = Mata kuliah program level S1/Sarjana 
Digit-05 = Mata kuliah Wawasan Budaya (urutan 5 struktur MK UNG) 
Digit-3 = Semester ke-3 pada tahun berjalan 
Digit-2 = Bobot SKS mata kuliah 
 

Contoh 2: 
AAE6...22 
 

AAE = Mata kuliah dikelola Jurusan/Prodi PGSD 
Digit-6 = Mata kuliah program S1/Sarjana 
Digit-.... = diisi dengan Nomor urut mata kuliah prodi 

      Digit-2 = Mata Kuliah semester ke-2 pada tahun berjalan 
      Digit-2 = Bobot SKS mata kuliah 
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Contoh 3: 
GAA8…24 
GAA = Mata kuliah dikelola Pascasarjana 

Digit-8 = Mata kuliah program S2/Magister 
Digit-... = diisi dengan Nomor urut mata kuliah  

      Digit-2 = Mata Kuliah semester ke-2 pada tahun berjalan 
      Digit-4 = Bobot SKS mata kuliah 
 

3.1.5  Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum 

Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan 

pola susunan mata kuliah sebagai berikut: 

a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan 

keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata 

kuliah; 

c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 

24 sks.  

d. Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan 

rencana pembelajaran setiap mata kuiah, merupakan dokumen 

kurikulum. 
 

Susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum terbagi atas : 

1. Susunan mata kuliah berdasarkan pencapaian kompetensi. 

Susunan mata kuliah berdasarkan pencapaian kompetensi menunjukkan 

klasifikasi dan kelompok mata kuliah yang terkait dengan pencapaian 

kompetensi : SIKAP dan TATA NILAI,  PENGETAHUAN, KETERAMPILAN 

UMUM, dan KETERAMPILAN KHUSUS. 

2. Susunan mata kuliah berdasarkan semester. 

Susunan mata kuliah berdasarkan semester menunjukkan struktur mata 

kuliah pada masing-masing semester (semester 1 – 8). 

 

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial 

didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika 
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keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu 

penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali 

pengetahuan selanjutnya (mata kuliah prerequisite), sedangkan sistem 

parallel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam system 

paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara 

terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Perancangan Pembelajaran 

Berdasarkan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Proses 

Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran 

pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang 

mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses 

pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar 

mahasiswa.  

 

3.2.1 Karakteristik Proses Pembelajaran  

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa.  

Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

Gambar 3.5.  Contoh Model Penyusunan Struktur Kurikulum  Satu Semester 
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Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya 

pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan 

dan kearifan lokal maupun nasional.  

Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program 

melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.  

Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan 

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 

kebangsaan.  

Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  

Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan 

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan 

transdisiplin.  

Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara 

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 

benar dalam kurun waktu yang optimum.  

Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

 

3.2.2 Perencanaan Proses Pembelajaran  

Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan yang 

harus dilakukan sebelum masa perkuliahan dilakukan. Perencanaan proses 

pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana 

pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Dalam dunia pendidikan 
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tinggi, perencanaan proses pembelajaran diwujudkan dalam beberapa jenis 

dokumen, yaitu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dulu disebut 

dengan Silabus atau Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Rencana 

pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan 

oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu 

bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana 

pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:  

(a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu;  

(b)  capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  

(c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  

(d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) 

metode pembelajaran;  

(f)  waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran;  

(g)  pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

(h)  kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

(i)  daftar referensi yang digunakan.  

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain tersebut wajib 

ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 

3.2.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 

Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.  Proses 

pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional Penelitian. Begitu pula proses pembelajaran yang 

terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib 

mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.  

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 
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belajar yang terukur, menggunakan metode pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk 

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis riset, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah 

dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.  

Bentuk pembelajaran setiap mata kuliah dapat berupa: (a) kuliah, (b) 

responsi dan tutorial, (c) seminar,  (d) praktikum, (e) praktik studio, (f) 

praktik bengkel, atau (g) praktik lapangan. Bentuk pembelajaran bagi 

program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, program 

magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan 

program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa 

penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran berupa 

penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan 

mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan 

kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran bagi 

program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, dan 

program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian 

kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen 

dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

 

3.3  Beban Belajar Mahasiswa 

Beban belajar mahasiswa (PermenRistekDikti No.44 Tahun 2015) 

dinyatakan dalam besaran satuan kredit smester (sks). 1 Semester 

merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 

16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 
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semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program 

studi dapat menyelenggarakan semester antara.  

Semester antara diselenggarakan:  

(a)  selama atau paling sedikit 8 (delapan) minggu;  

(b)  beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;  

(c)  sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran 

yang telah ditetapkan.  

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, 

maka tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah 

semester antara dan ujian akhir semester antara.  

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:  

a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;  

b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;  

c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;  

d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program 

diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;  

e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah 

menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana 

terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh 

empat) sks;  

f.  paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program 

magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program 

sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;  

g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program 

doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan 

program magister, program magister terapan, atau program spesialis, 

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.  

h. program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah 

atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/ 

sarjana terapan.  
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Program studi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program 

pendidikan kurang dari batas maksimum 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, yang terdiri atas:  

a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;  

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu 

per semester; dan  

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  
 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang 

sejenis, terdiri atas:  

a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma 

empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik 

tinggi, sebagai berikut: 

a. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat 

mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada 

semester berikut.  

b. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau 

program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat 

melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah 

paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau 

program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari 

program magister atau program magister terapan tersebut.  

c. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang 

melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus 

menyelesaikan program magister atau program magister terapan 

sebelum menyelesaikan program doktor.  

d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang 

mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga 

koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.  
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e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang 

mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga 

koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. 

 

3.4   Pengembangan Perencanaan Pembelajaran  

Terdapat beberapa model pengembangan perencanaan pembelajaran, 

salah satunya adalah Model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model 

rancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda 

(1990). Model ADDIE disusun secara sistimatis dengan menggunakan tahap 

pengembangan yaitu analysis, design, development, implementation, dan 

evaluation yang disingkat dengan ADDIE, seperti nampak pada Gambar 3.6, 

dan Tahapan pengembangan perencanaan pembelajaran sesuai dengan 

model gambar di atas disajikan dalam bentuk Tabel 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3.6. Model Pengembangan Perancangan Pembelajaran  
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Tabel 3.11  Model Perancangan Pembelajaran ADDIE 

TAHAPAN LUARAN 

Analysis 

Menganalisis masalah‐masalah 

 pembelajaran sesuai kebutuhan 

belajar mahasiswa untuk 

mengindentifikasi capaian 

pembelajaran mata kuliah. 

 Kebutuhan belajar 

   mahasiswa 

 Capaian Pembelajaran 

Design 

Design merupakan tahapan 

untuk menentukan indikator, 

intrumen asesmen dan 

motode/strategi pembelajaran 

berdasarkan hasil tahapan 

analysis. 

 Indikator 

 Instrumen Asesmen 

 Metode/strategi 

   Pembelajaran 

 Tugas‐tugas 

Development 

Berdasarkan tahapan design 

kemudian pada tahapan 

development, dikembangkan 

bahan pembelajaran dan 

media penghantarannya. 

 Bahan Pembelajaran 

 Media Penghantaran 

Implementation 

Berdasarkan hasil dari tahapan 

development, kemudian 

diimplementasikan dlam 

proses pembelajaran 

mahasiswa 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Mandiri atau Terbimbing 

Evaluation 

Berdasarkan pelaksanaan 

proses pembelajaran 

kemudian dilakukan evaluasi 

untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas belajar 

mahasiswa dalam menggapai 

capaian pembelajarannya. 

 Evaluasi Proses 

   Pembelajaran 

 Evaluasi Hasil 

   Pembelajaran 

 

Dari hasil pengembangan perencanaan pembelajaran tersebut di atas, 

maka dituliskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

 

 

3.4.1  Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  

RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum Program Studi. 

RPS merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengelolaan 

pembelajaran untuk menuju hasil belajar dalam bentuk capaian 

pembelajaran satu mata kuliah. RPS (dalam KBK dikenal dengan nama 
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Silabus) bersifat lebih umum. Pengembangan RPS untuk setiap matakuliah 

wajib memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian dan bobot bahan 

kajian. 

 

3.4.1.1 Komponen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  

Sesuai dengan jabaran dalam Standar Proses Pembelajaran, 

komponen RPS sekurang-kurangnya memuat : 

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

c. Deskripsi mata kuliah 

d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untukmemenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

e.  Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

f. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yangharus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

g.  Metode pembelajaran; 

h. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

i. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 

j.  Daftar referensi yang digunakan. 

 

3.4.1.2 Prinsip dan Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

Penyusunan RPS hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

a.  Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) harus dicapai oleh mahasiswa selama 

menempuh pendidikan di suatu Program Studi. Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang 

diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif 

menjadi satu kesatuan utuh.  

b.  Karakteristik Mahasiswa 

 Setiap tahun, mahasiswa selalu berganti dan karakteristiknya berbeda-

beda. Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa 

yang ada, baik kemampuan intelektual yang dimiliki, motivasi belajar, 
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kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial 

mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana 

sesuai konteks secara faktual.  

c.   Mendorong pada Keaktifan Mahasiswa 

 Pembelajaran aktifmenjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini 

bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan 

memotivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan belajar mandiri. RPS yang 

dibuat harus dapat mencerminkan pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa.  

d. Mendorong pada Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

 Pada era sekarang ini, mahasiswa dituntut menguasai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia kerja menuntut 

kemampuan tersebut. Untuk itulah dalam menyusun RPS juga dibekali 

dengan kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk menguasai 

ilmu dan teknologi.  

e.  Kesatuan dan Keterkaitan  

 Penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara 

capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap 

pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode; 

media, sumber belajar dan referensi, serta alokasi waktu dan penilaian 

Dengan pertimbangan kemudahan dalam melakukan kontrol kualitas 

proses pembelajaran. 

 

Penyusunan RPS dibuat dalam format tabel yang terdiri atas kolom 

yang memuat komponen RPS dan baris yang berisi uraian atas kemampuan 

yang akan dicapai dalam tiap tahap pembelajaran. Komponen-komponen 

RPS tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.12 
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Tabel 3.12   Contoh Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 Universitas Negeri Gorontalo 
Fakultas                       :  ……………………………………. 
Jurusan/Program Studi  :  ……………………………………. 

Mata Kuliah/Praktikum: …………………….. 
Semester:……,Kode MK:……………, 
SKS:….... 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
1.  ………………, dst.    (disebutkan hanya yang terkait dengan Mata Kuliah) 

Dosen: 1.  …………………… 
           2.  …………………… 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
1. ………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………,  dst. 

 

Minggu 
Ke‐ 

Kemampuan 
Akhir Yang 
Diharapkan 

 

Bahan Kajian 
(Pokok bahasan/ sub 

Pokok Bahasan) 

Metode 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajaran 

 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria 
Penilaian 

dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai 

1         

         

         

         

         

 

Referensi: ..................................................................... 

 
Gorontalo, ……………………. 20.. 

Penanggung Jawab Matakuliah 

 

------------------------------- 
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Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Tabel 3.12, di 

atas disusun dengan prosedur sebagai berikut:  
 

a. Mengisi Kolom Identitas Mata Kuliah atau Praktikum  

 Mata kuliah atau praktikum merupakan unsur kurikulum yang memiliki 

capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir tahap tertentu, 

guna mendukung pembentukan profil lulusan pada suatu program studi, 

memiliki keterkaitan antara satu matakuliah atau praktikum dengan yang 

lain dan didistribusikan dalam satuan waktu semester. Dengan demikian, 

mata kuliah atau praktikum memiliki identitas yang terdiri dari nama mata 

kuliah, kedudukan pada semester, kode mata kuliah, , jumlah sks, 

program studi, dosen pengampu. 
 

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

 CPL merupakan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh 

program studi, sebagai CP yang akan dimiliki lulusan setelah mengikuti 

program pendidikan di Prodi. 

 CPL yang disebutkan hanyalah CPL yang terkait dengan Mata Kuliah. 

 

c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

 Tujuan pembelajaran yang tertuang dalam capaian pembelajaran mata 

kuliah/praktikum. Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah/praktikum 

ini perlu dikaji dan dianalisis, sebelum dirumuskan. Pengkajian dan analisis 

didasarkan pada jenjang kualifikasi yang ada pada KKNI dan taksonomi 

Bloom. Meskipun agak berbeda, capaian pembelajaran ini akan dapat 

dianalogikan dengan standar kompetensi atau tujuan instruksional umum 

yang disempurnakan dengan meliputi empat unsur KKNI, yang meliputi 

sikap dan tata nilai, kemampuan kerja (ketrampilan), penguasaan 

pengetahuan dan kemampuan manajerial.  

 Rumusan yang ada pada KKNI, merupakan rumusan yang umum, 

sehingga untuk suatu program studi masih perlu diberikan spesifikasi 

bidang ilmu atau kompetensi yang sesuai dengan prgram studi tersebut. 

Begitu juga untuk suatu mata kuliah/praktikum, capaian yang ada pada 

KKNI masih memerlukan adaptasi sesuai dengan mata kuliah atau 

praktikum. Selain mengacu pada KKNI dan taksonomi Blomm, rumusan 

capaian pembelajaran mata kuliah/praktikum ini juga wajib mengacu pada 

capaian pembelajaran lulusan Program Studi.  
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c. Menentukan Minggu Ke-….  

 Kolom ini diisi dengan menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, 

yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 

mingguan). 

d. Merumuskan Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

 Kolom ini diisi dengan rumusan kemampuan dibidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik.  Tidak semua mata kuliah harus ada rumusan 

domain koginitif, mengingat rumusan domain psikomotorik menurut 

permendikti no. 14/2015 menyatakan keterampilan psikomotor adalah 

kemampuan seseorang melakukan kegiatan yang melibatkan koordinasi 

indera dan otot, misalnya: merangkai alat, menggunakan alat tertentu, 

mendemonstrasikan gerakan tertentu,, lengkap dan utuh (hard skills & 

soft skills). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan 

prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan 

yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, 

serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan 

pada mata kuliah ini diakhir semester. 

e. Bahan Kajian (Materi Ajar) 

 Kolom ini diisi bisa diisi dengan pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau 

topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap 

pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul. 

f. Model/Metode Pembelajaran 

 Kolom ini diisi dengan model dan metode pembelajaran berupa: 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

proyek, pembelajaran berbasis masalah yang dilaksanakan melalui metode 

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus. Pemilihan metode pembelajaran 

didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang dipilih mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang 

diharapkan. 

g. Waktu (menit) 

 Kolom ini diisi dengan waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 

h. Pengalaman Belajar  

 Kolom ini diisi dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan 
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yang telah ditetapkan (tugas, survay, menyusun paper, melakukan 

praktek, studi lapangan, dsb). 

i.  Kreteria Penilaian (Indikator) 

 Kolom ini diisi dengan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian 

kemampuan yang dicanangkan, atau unsure kemampuan yang dinilai 

(bisa kualitatif misalnya ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, 

kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif: banyaknya 

kutipan acuan/unsure yang dibahas, kebenaran hitungan). 

i.  Bobot Nilai 

 Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 

mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan 

terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. 

 

Referensi 

Daftar referensi dan sumber belajar yang digunakan pada masing-masing 

bahan kajian mata kuliah. 

 

3.5   Penetapan Waktu Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 

21.40. Waktu perkuliahan tersebut dibagi menjadi 16 jam kuliah diselingi 2 

(dua) kali istirahat. Khusus pada bulan ramadhan, waktunya diatur 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.13. 
 

Tabel 3.13. Jam Kuliah Tiap Hari 

Jam ke- 
Jam Kuliah 

Reguler 
Jam ke- 

Jam Kuliah Khusus Bulan  

Ramadhan 

1 07.00 - 07.50 1 07.30 - 08.05 

2 07.50 - 08.40 2 08.05 - 08.40 

3 08.40 - 09.30 3 08.40 - 09.15 

4 09.30 - 10.20 4 09.15 - 09.50 

5 1020. - 11.10 5 09.50- 10.25 

6 11.10 - 12.00 6 10.25- 11.00 

 
ISTIRAHAT 7 11.00- 11.35 
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7 13.10 - 14.00 
 

ISTIRAHAT 

8 14.00 - 14.50 8 13.00 - 13.35 

9 14.50 - 15.40 9 13.35 – 14.10 

 
ISTIRAHAT 

  
10 16.00 - 16.50 10 14.10 - 14.45 

   
ISTIRAHAT 

11 18.15 - 19.05 11 15.15 - 15.45 

12 19.05 - 19.55 12 15.45 - 16.15 

13 20.00 - 20.50 13 16.15 - 16.45 

14 20.50 - 21.40 14 16.45 - 17.15 

 

3.6   Tahap Perancangan Evaluasi Pembelajaran  

Penilaian dalam kurikulum UNG ini menggunakan standar penilaian 

pembelajaran sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, yaitu Standar 

penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip 

penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur 

penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) 

kelulusan mahasiswa.  

 

3.6.1 Prinsip Penilaian 

Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi penilaian: (a) keterampilan 

kognitif/keterampilan berpikir (termasuk keterampilan proses/keterampilan 

meneliti), keterampilan psikomotorik dan sikap (termasuk keterampilan 

sosial). Keterampilan kognitif adalah keterampilan berpikir yang meliputi 

memanggil kembali informasi dalam memori jangka panjang, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, merancang, sampai kepada 

menciptakan sesuatu yang baru, (b) keterampilan psikomotor adalah 

kemampuan seseorang melakukan kegiatan yang melibatkan koordinasi 

indera dan otot, misalnya : merangkai alat, menggunakan alat tertentu, 

mendemonstrasikan gerakan tertentu, (c) sikap didefinisikan sebagai 

kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Apresiasi yang ditunjukkan seorang mahasiswa terhadap musik, misalnya, 
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menunjukkan dia bersikap positif terhadap musik. Semua pembelajaran 

memiliki aspek sikap. 

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 

dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip penilaian sesuai 

Kurikulum UNG adalah: Edukatif yakni memotivasi untuk memperbaiki 

rencana,  cara belajar, dan meraih capaian pembelajarnya; Otentik yakni 

berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar 

yang mencerminkan kemampuan mahasiswa; Objektif yakni penilaian yang 

standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai; Akuntabel yakni penilaian yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada 

awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa, Transparan yakni penilaian yang 

prosedural; hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

Beberapa permasalahan sering muncul dalam proses penilaian  

pembelajaran, antara lain: 

1) Pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa apakah termasuk 

penilaian? Banyak di antara dosen yang terjebak hanya memberikan 

angka pada proses penilaiannya. Pada hal esensi penilaian adalah 

memberikan umpan balik pada kinerja kemampuan yang ditunjukkan 

mahasiswa agar dapat mengarah pada ketercapaian pembelajaran 

sehingga pemberian angka bukanlah tujuan akhir dari penilaian, tetapi 

merupakan bagian dari penilaian hasil belajar. 

2) Jenis kemampuan apa yang dinilai dari mahasiswa? Dosen sering 

mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan mahasiswa maupun 

dalam membedakan kemampuan akhir yang akan dinilainya. Sebagai 

contoh, pada saat dosen hendak menilai kognitif, sering dipengaruhi oleh 

kemampuan afeksi mahasiswa seperti sikap dan penampilan mahasiswa. 

3) Apakah teknik penilaian yang dilakukan dosen sudah tepat sesuai 

kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar? Dosen juga sering 

mengalami kesulitan dalam menentukan metode penilaian yang tepat 

untuk menilai kemampuan tertentu. Misalnya, pada saat dosen menilai 

psikomotor, masih ada dosen yangmelakukannya dengan ujian tulis, 

padahal seharusnya dinilai melalui unjuk kerja. 

4) Apakah sama cara penilaian untuk: paper/karangan, syair, matematika, 

maket, patung, ujian tulis/uraian? 
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5) Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu-satunya cara yang tepat 

untuk melihat kemampuan mahasiswa? Masih banyak di antara dosen 

yang selalu menggunakan ujian tulis mulai dari awal penilaian sampai 

ujian akhir. 

Proses penilaian dalam pembelajaran SCL dilakukan selama proses 

dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. 

Proses penilaian ini sangat penting artinya dengan memeriksa, mengkaji, 

memberi arahan dan masukan kepada mahasiswa, serta menggunakan suatu 

instrument penilaian merupakan tolok ukur ketercapaian kemampuan.  

Model asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode 

pembelajaran SCL adalah Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau 

Performance Assessment), yaitu asesmen yang terdiri atas tiga aktvitas dasar 

yaitu: dosen memberi tugas, mahasiswa menunjukkan kinerjanya, dinilai 

berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut rubrik. 

Authentic Assessment/Performance Asssessment didefinisikan sebagai 

“Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan 

ketrampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan 

mahasiswa dalam proses maupun produk”. Proses asesmen ini secara 

skematik dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.7. Skema Asesmen Kinerja 
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Authentic Assessment/Performance Asssessment didefinisikan sebagai 

“Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan 

ketrampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan 

mahasiswa dalam proses maupun produk”. Rubrik merupakan panduan 

asesmen yang menggambarkan kriteria yang digunakan dosen dalam menilai 

dan memberi tingkatan ketercapaian hasil belajar/kerja mahasiswa. Selain 

itu, rubrik memuat daftar karakteristik unjuk kerja yang diharapkan 

terwujud/tertampilkan dalam proses dan hasil kerja mahasiswa, dan 

dijadikan panduan untuk menilai masing-masing karakteristik tersebut. 

Manfaat pemakaian rubrik di dalam proses penilaian adalah: 

(1)  Dapat menjelaskan deskripsi tugas. 

(2)  Dapat memberikan informasi bobot penilaian. 

(3)  Dalam proses belajar, mahasiswa memperoleh umpan balik yang 

      cepat dan akurat. 

(4) Penilaian lebih objektif dan konsisten karena indikator kinerja diketa- 

hui secara terbuka oleh mahasiswa dan dosen sejak awal. 

Secara konseptual rubrik memiliki tiga macam bentuk, yaitu (a) rubrik 

deskriptif; (b) rubrik holistik; dan (c) rubrik skala persepsi. Di dalam 

pembelajaran sering menggunakan rubrik deskriptif dan rubrik holistic, 

sedangkan rubric skala persepsi lebih banyak digunakan untuk melakukan 

penelitian atau survai.  

 

3.6.2  Teknik dan Instrumen Penilaian 

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian 

proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio 

atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian 

observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari 

berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan 

integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 

 Asesment Kinerja merupakan setiap bentuk asesmen dimana 

mahasiswa menunjukkan atau mendemonstrasikan suatu respon secara 

lisan, tertulis, atau menciptakan suatu karya. Asesmen kinerja menuntut 

mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dan nyata, dengan 

mengerahkan pengetahuan awal, pembelajaran yang baru diperoleh, dan 
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keterampilan-keterampilan yang relevan untuk memecahkan masalah 

realistik atau autentik. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahan-bahan 

atau alat. 

Asesment Portofolio merupakan suatu kumpulan yang sistematik 

karya mahasiswa yang dianalisis untuk menunjukkan kemajuan mahasiswa 

dari waktu ke waktu ditinjau dari pencapaian tujuan pembelajaran. Contoh 

karya yang dimasukkan ke dalam portofolio: contoh tulisan, catatan harian 

bacaan, gambar-gambar, rekaman audio atau video, komentar mahasiswa, 

guru atas kemajuan yang dibuat mahasiswa. Fitur penting dari asesmen 

portofolio adalah keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan contoh-contoh 

karya mereka sendiri untuk menunjukkan perkembangan atau pembelajaran 

dari waktu ke waktu 

 Self Asesment  merupakan suatu elemen kunci di dalam asesmen 

autentik, yakni menggalakkan keterlibatan langsung mahasiswa dalam 

pembelajaran, mereka memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan-kegiatan 

menantang, berani mengambil resiko, dan menyelesaikan tujuan yang 

diinginkan. Mahasiswa sendiri yang mengatur pembelajaran mereka tersebut 

(self regulated learners).  

 

3.6.3  Tahapan Penilaian    

Tahapan prosedur penilaian hasil belajar adalah penentuan tujuan, 

menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, 

pengumpulan informasi/data, analisis dan interpretasi serta tindak lanjut. 
 

a. Menentukan tujuan 

Tujuan penilaian hasil belajar yaitu untuk mengetahui capaian 

penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa sesuai rencana 

pembelajaran yang disusun oleh dosen mata kuliah. Kompetensi yang 

harus dikuasai oleh mahasiswa mencakup koginitif, psikomotorik dan 

afektif. 
 

b. Menentukan Rencana Penilaian 

Rencana penilaian hasil belajar berwujud kisi-kisi, yaitu matriks yang 

menggambarkan keterkaitan antara behavioral objectives (kemampuan 

yang menjadi sasaran pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa) dan 

course content (materi sajian yang dipelajari mahasiswa untuk mencapai 
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kompetensi) serta teknik penilaian yang akan digunakan dalam menilai 

keberhasilan penguasaan kompetensi oleh mahasiswa. 
 

c. Penyusunan Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian hasil belajar adalah untuk memperoleh informasi 

deskriptif dan/atau informasi judgemantal yang dapat berwujud tes 

maupun non-test.Tes dapat berbentuk obyektif atau uraian; sedang non-

tes dapat berbentuk lembar pengamatan atau kuesioner. Tes obyektif 

dapat berbentuk jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan dan pilihan 

ganda dengan berbagai variasi : biasa, hubungan antarhal, kompleks, 

analisis kasus, grafik dan gambar tabel. Untuk tes uraian yang juga 

disebut dengan tes subyektif dapat berbentuk tes uraian bebas, bebas 

terbatas, dan terstruktur. Selanjutnya untuk penyusunan instrumen tes 

atau non-tes, dosen harus mengacu pada pedoman penyusunan masing-

masing jenis dan bentuk tes atau non tes agar instrumen yang disusun 

memenuhi syarat instrument yang baik, minimal syarat pokok instrumen 

yang baik, yaitu valid (sah) dan reliable (dapat dipercaya). 

 

d. Pengumpulan data atau informasi 

Pengumpulan data atau informasi adalah pelaksanaan testing/ 

penggunaan instrumen penilaian yang harus dilaksanakan secara obyektif 

dan terbuka agar diperoleh informasi yang sahih dan dapat dipercaya 

sehingga bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan pada setiap akhir 

pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian yang berkenaan dengan 

satu kompetensi dasar. Maksudnya adalah agar dosen dan mahasiswa 

memperoleh gambaran menyeluruh dan kebulatan tentang pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk pencapaian penguasaan satu 

kompetensi dasar. 

 

e. Analisis dan Interpretasi 

Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data 

atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil penilaian yang 

berkenaan dengan hasil belajar mahasiswa yaitu penguasaan kompetensi; 

sedangkan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil 

analisis hasil belajar mahasiswa. 



 

IV | 64  
 

 

 

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UNG 

Analisis dan interpretasi didahului dengan langkah skoring sebagai 

tahapan penentuan capaian penguasaan kompetensi oleh setiap 

mahasiswa. Pemberian skoring terhadap tugas dan/atau pekerjaan 

mahasiswa harus dilaksanakan segera setelah pelaksanaan pengumpulan 

data atau informasi serta dilaksanakan secara objektif. Untuk menjamin 

keobjektifan skoring dosen harus mengikuti pedoman skoring sesuai 

dengan jenis dan bentuk tes/instrumen penilaian yang digunakan. 

 

f. Tindak lanjut 

Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan 

interpretasi. Sebagai rangkaian pelaksanaan penilaian hasil belajar tindak 

lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selanjutnya berdasarkan hasil penilaian pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan berkenaan dengan pelaksanaan penilaian 

pembelajaran itu sendiri.Tindak lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selanjutnya merupakan pelaksanaan keputusan tentang usaha perbaikan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu 

pembelajaran. Tindak lanjut berkenaan dengan penilaian pembelajaran 

menyangkut pelaksanaan penilaian dengan instrumen penilaian yang 

digunakan meliputi tujuan, proses dan instrument penilaian hasil belajar.  

 

3.7    Pelaksanaan Penilaian 

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran 

dan dapat dilakukan oleh: 

1. Dosen Tim Pengampu Matakuliah, dan/atau mengikutsertakan     

pemangku kepentingan yang relevan.  

2. Pelaksanaan penilaian untuk Program Spesialis (I, II), Program 

Doktor, dan Program Doktor Terapan wajib menyertakan tim penilai 

eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda atau Praktisi dengan 

kualifikasi dan kompetensi yang sama. 

 

3.7.1   Instrumen Penilaian  

a.  Ranah Kognitif/Pengetahuan 

Evaluasi hasil belajar ranah kognitif biasanya dilakukan dengan teknik 

testing yakni tes dalam bentuk tes objektif dan uraian dengan berbagai tipe 

dan ragamnya. Selanjutnya dalam teori belajar multiple-intellegen yang 
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dikemukakan Howard Gardner dalam bukunya “Frames of Mind: Theory of 

Multiple Intellegences” menerangkan bahwa model belajar yang semula 

dipusatkan pada satu kemampuan pokok yang disebut aspek kognitif, kini 

diakui bahwa ada tujuh (ada 8) kemampuan dasar manusia, antara lain 

visual-spatial, bodily-kinesthetic, musical-rhythmical, interpersonal, 

intrapersonal, logical-mathematical, dan verbal-linguistic., natural. 

Berdasarkan teori belajar ini, maka perlu dilakukannya penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa untuk mengukur semua aspek kemampuannya 

bukan hanya satu atau beberapa aspek kemampuan individu saja.  

     Teknik nontesting dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar 

ranah kognitif melalui assesmen otentik atau assesmen kinerja dengan 

memberikan tugas (Task), antara lain:  

a. Computer Adaptive Test (istilah ini baku untuk tes obyektif melalui kompu-

ter), yang menuntut peserta tes untuk mengekpresikan diri sehingga 

dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata.  

b. Tugas kelompok yaitu tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok.  

c. Tugas individual yaitu tugas yang harus diselesaikan secara mandiri. 

(apakah point b dan c termasuk teknik nontes) 

d. Wawancara yaitu mahasiswa harus merespon pertanyaan-pertanyaan lisan 

dari dosen.  

e. Observasi (observasi partisipasi dan non partisipasi), yaitu meminta 

mahasiswa melakukan seuatu tugas kemudian selama melaksanakan 

tugas dilakukan observasi baik secara terbuka maupun tertutup.   

f.  Portofolio yaitu kumpulan hasil karya mahaiswa yang disusun berdasarkan 

urutan waktu maupun kategori kegiatan 

g. Proyek, pameran, atau demonstrasi yaitu penyelesaian tugas-tugas yang 

kompleks dalam rentang waktu tertentu yang dapat memperlihatkan 

penguasaan kemampuan mahasiswa sampai tingkatan tertentu.  

 

Adapun langkah penyusunan tugas dilakukan seperti berikut ini: (1) 

mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dengan 

cara menentukan jenis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan, 

pengetahuan dan keterampilan bernilai tinggi yang harus dipelajari, dan cara 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan 

nyata di masyarakat; (2) merancang tugas dengan cara menentukan jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, kompleksitas tugas yang 



 

IV | 66  
 

 

 

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UNG 

diberikan, dan kesesuaian tugas yang diberikan dengan kemampuan kognitif, 

social dan afektif yang hendak dicapai, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

berkaitan langsung dengan upaya perbaikan mutu lulusan; (3) menyusun 

kriteria keberhasilan atau rubric, yaitu panduan untuk memberikan skor 

penilaian terhadap tugas yang dilakukan mahasiswa.  

 

b.  Ranah Psikomotor/Keterampilan (dapat dinilai dengan tes unjuk 

kerja) 

Tujuan penilaian keterampilan psikomotorik adalah mengukur perilaku 

yang kompleks (kompetensi) setelah mahasiswa menjalani proses 

pendidikan, terutama berhubungan dengan gerak yang membutuhkan 

koordinasi otot (neuromuscular coordination). Pengukuran harus mewakili 

kemampuan keseluruhan yang jauh lebih besar (representativitas) dan 

penilaian bagian-bagian dari keseluruhan perilaku yang berdiri sendiri-

sendiri. Penilaian terhadap kesempurnaan gerakan dilihat dari sisi ketepatan, 

ketelitian, kecepatan, efisiensi, kehalusan, dan keindahannya. 

Tahap penilaian keterampilan dapat dilakukan seperti berikut ini. 

1) Penyusunan Instrumen  

   Lakukan analisis Tugas dengan cara menjabarkan keterampilan 

psikomotor ke dalam dimensi-dimensinya (komponen penyusun suatu 

keterampilan yang dapat diamati dan diukur). Setelah itu pelajari dan 

pilihlah dimensi yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi, sebaiknya 

dimensi yang dipilih adalah sebagai berikut :  

(a)  memberikan data sensorik yang dapat ditangkap oleh indera.  

(b)  dirumuskan dengan jelas dan memiliki nilai variasi.  

(c) memberikan respons yang mirip pada berbagai pengamat yang 

berbeda.  

  Gunakan hasil analisis tersebut untuk menyusun instrumen atau alat ukur 

keterampilan psikomotor yang dapat mengukur prosedur dan hasil 

kegiatan: (a) daftar cek (check list), (b) skala nilai (rating scale), (c) 

catatan anekdotal (anecdotal record).  

2) Pelaksanaan pengukuran  

Pengukuran prosedur berhubungan dengan efisiensi atau kecepatan 

dan ketepatan. Cara yang lazim digunakan untuk mengukur keterampilan 

psikomotorik (proses dan produk) melalui obsevasi langsung dengan 

menggunakan daftar cek (check list), skala nilai (rating scale), dan catatan 
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anecdotal (anecdotal record). Untuk mengurangi subjektivitas diperlukan 

instrumen dengan reliabilitas yang tinggi. 

3) Penilaian  

Penggunaan daftar cek tidak mempersyaratkan penilaian tingkatan 

kemampuan mahasiswa tetapi hanya menentukan ada tidaknya aspek 

perilaku selama pengamatan. Pemberian skor dilakukan dengan 

menentukan terlebih dahulu bobot keterampilan yang akan dinilai secara 

keseluruhan dari mata ajaran yang bersangkutan. Setelah itu ditentukan 

cara pemberian skor dalam lembar daftar cek. Ada beberapa cara 

pendekatan: (1) bila dari 7 item yang ada semua dilakukan dengan betul, 

maka diberi skor 10, bila 6 yang betul dilakukan diberikan skor 8 dan 

seterusnya; (2) dapat juga ditentukan dulu tindakan kunci yang minimal 

harus dilakukan, misalnya item 1, 4, dan 6 diberi nilai 6 dan selebihnya 

dapat dinilai 7-10, dan bila kurang dari itu dinilai 5.  

Penggunaan skala nilai memiliki kemiripan dengan daftar cek, baik 

dalam bentuk, tujuan, maupun penerapannya. Skala nilai dikembangkan  

tidak saja menilai ada atau tidak adanya suatu aspek khusus perilaku, akan 

tetapi juga menilai tingkat penguasaan atau kemampuan perilaku psikomotor 

pada mahasiswa yang diobservasi. Pemberian skala nilai dimulai dari 

penampilan yang paling optimal sampai dengan penampilan yang minimal. 

Nilai batas lulus ditetapkan berdasarkan atas kompetensi minimal yang harus 

dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap tahapan.  

 

c. Ranah Afektif/Sikap  

Perilaku yang termasuk dalam ranah afektif secara konseptual dapat 

dibedakan menjadi tingkatan-tingkatan yang terpisah satu dengan yang lain 

dan tampaknya memiliki hubungan hirarkis. Namun secara praktis tidaklah 

mudah membedakan dengan tegas masing-masing tingkat taksonomi 

tersebut, sehingga membuat hasil belajar afektif ini lebih sulit dievaluasi 

apakah sudah tercapai atau belum daripada hasil belajar ranah kognitif dan 

psikomotor. Selain itu, kemampuan hasil belajar afektif memerlukan waktu 

yang lama untuk mencapainya, khususnya pada tingkat A5 atau pengamalan 

(characterization) misalnya menjadi seseorang ahli hukum yang kompeten. 

Namun untuk tingkat taksonomi yang sederhana seperti mengenal atau 

memberi respon dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam rentang 

waktu yang lebih singkat. 
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Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan 

evaluasi hasil belajar afektif:  

1) Pemilihan teknik pengukuran dan penilaian berdasarkan jenis dan karak-

teristik hasil belajar yang akan diukur dan dinilai. Pilih alat pengukuran 

(nontes) yang mampu mengevaluasi kemampuan mental mahasiswa yang 

didemonstrasikan dalam penampilan atau perilakunya, antara lain dengan 

bagan partisipasi (participation charts), daftar cek (check list), skala lajuan 

(rating scale: numerical/descriptive), skala sikap (attitude scale: skala 

Likert, semantic differential), wawancara, anecdotal record.  

2) Penyusunan perangkat instrumen  

Perencanaan terhadap aspek yang akan diamati atau dievaluasi (yaitu 

perilaku yang paling besar kontribusinya untuk menjelaskan hasil belajar 

mahasiswa), format instrumen, jumlah butir pernyataan/pertanyaan. 

Jumlah skala penilaian yang akan digunakan perlu dilakukan dengan 

cermat.  

3) Penyusunan petunjuk administrasi  

Pengadministrasian evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan mulai dari 

proses penyuntingan dan penggandaan instrumen, serta pelaksanaan 

evaluasi.  

4) Penetapan cara atau sistem penilaian  

Perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menafsirkan hasil pengukuran  

berupa skor atau angka yang diperoleh selama proses evaluasi dilakukan. 

Hal ini bergantung pada skala dan jumlah butir pernyataan/pertanyaan. 

 

3.7.2  Kriteria Penilaian 

Berbagai bentuk tugas (task) dapat diberikan kepada mahasiswa yang 

disertai dengan kriteria penilaiannya dalam bentuk Rubrik (holistic rubric dan 

analitic rubric). 

 

a. Rubrik Penilaian Deskriptif 

Rubrik deskriptif memiliki empat komponen atau bagian: (1) deskripsi 

tugas: menjelaskan tugas atau objek yang akan dinilai atau dievaluasi. 

Deskripsi tugas ini harus benar-benar jelas agar mahasiswa memahami tugas 

yang diberikan; (2) skala nilai: menyatakan tingkat capaian mahasiswa 

dalam mengerjakan tugas untuk dimensi tertentu. Skala nilai biasanya dibagi 

menjadi beberapa tingkat, misalnya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu sangat 
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memuaskan, memuaskan, dan cukup.Jumlah skala nilai ini bersifat fleksibel, 

dapat diperbanyak atau dikurangi sesuai kebutuhan. Pada umumnya tiga 

skala nilai telah dapat mencukupi keperluan penilaian; (3) dimensi: Dimensi 

menyatakan aspek-aspek yang dinilai dari pelaksanaan tugas yang diberikan. 

Rubrik deskriptif memberikan deskripsi karakteristik atau tolok ukur penilaian 

pada setiap skala nilai yang diberikan. Format ini banyak dipakai oleh dosen 

dalam menilai tugas mahasiswa karena memberikan panduan yang lengkap 

untuk menilai hasil kerja mahasiswa. Rubrik deskriptif meskipun memerlukan 

waktu untuk menyusunnya, akan tetapi bermanfaat bagi dosen dan 

mahasiswa sebagai umpan balik atas kinerjanya.  
 

Tabel 3.13.  Bentuk Umum Rubrik Deskriptif 

Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

Dimensi 1 Harapan Dimensi 1  

Dimensi 2 Harapan Dimensi 2  

Dimensi 3 Harapan Dimensi 3  

Dimensi 4 Harapan Dimensi 4  

Dimensi 5 Harapan Dimensi 5  

 

b. Rubrik Penilaian Holistik 

Berbeda dengan rubrik deskriptif yang memiliki beberapa skala nilai, 

rubric holistik hanya memiliki satu skala nilai, yaitu skala tertinggi. Isi dari 

deskripsi dimensinya adalah kriteria dari suatu kinerja untuk skala tertinggi. 

Apabila mahasiswa tidak memenuhi kriteria tersebut, penilai memberi 

komentar berupa alasan mengapa tugas mahasiswa tidak mendapatkan nilai 

maksimal. Bentuk umum dari rubrik holistik dapat ditunjukkan pada Tabel 

3.14. 

Tabel 3.14.  Bentuk umum dari rubrik holistic 
 

Dimensi Kriteria Komentar Nilai 

Dimensi 1 Harapan Dimensi 1   

 Dimensi 2 Harapan Dimensi 2   

Dimensi 3 Harapan Dimensi 3   

Dimensi 4 Harapan Dimensi 4   

Dimensi 5 Harapan Dimensi 5   

 

Kelemahan rubrik holistik adalah dosen masih harus menuliskan 

komentar atas capaian mahasiswa pada setiap dimensi bila mahasiswa tidak 
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mencapai kriteria maksimum. Dengan tidak adanya panduan terperinci, maka 

kemungkinan akan terjadi ketidakkonsistenan dalam pemberian komentar 

atau umpan balik kepada mahasiswa. Pada rubrik holistic, dosen perlu 

menuliskan komentar yang sama pada tugas mahasiswa yang menunjukkan 

karakteristik yang sama, sehingga akan memerlukan lebih banyak waktu. 

Meskipun perlu diakui bahwa menyusun rubrik holistik lebih sederhana 

daripada rubrik deskriptif, namun waktu yang diperlukan dalam melakukan 

penilaian mungkin sekali lebih lama. 

 

c.  Cara membuat Rubrik 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam membuat rubrik 

adalah: 

1) Mencari Berbagai Model Rubrik 

Saat ini penggunaan rubrik mulai berkembang luas. Berbagai model 

rubric dapat diperoleh dengan melakukan pencarian di website,karena 

banyak institusi pendidikan dan staf pengajar yang menaruh rubrik 

mereka di sana. Berbagai model rubrik yang ada dapat dipelajari dengan 

membandingkan sebuah rubrik dengan rubrik lainnya sehingga 

menginspirasi ide-ide contoh dimensi dan tolok ukur yang selanjutnya 

diadaptasi sesuai dengan tujuan pembelajaran (jika menggunakan atau 

mengadaptasi rubrik dosen lain, jangan lupa untuk meminta ijin kepada 

penulis aslinya). 

 

2) Menetapkan Dimensi 

Setelah mengetahui pokok-pokok pemikiran tentang tugas yang 

diberikan dan harapan terhadap hasil kerja mahasiswa maka dapat 

disusun komponen rubric yang penting yaitu dimensi. Pembuatan dimensi 

dilakukan dalam beberapa tahap: 

(a) Membuat daftar yang berisi harapan-harapan dosen dari tugas yang 

akan dikerjakan oleh mahasiswa; 

(b) Menyusun daftar yang telah dibuat mulai dari harapan yang paling 

diinginkan; 

(c) Meringkas daftar harapan, jika daftar harapan masih panjang. Daftar 

dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan elemen yang 

kurang penting atau menggabungkan elemen yang memiliki 

kesamaan; 
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(d) Mengelompokkan elemen tersebut berdasarkan hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. Jadi, setiap kelompok berisi elemen- elemen 

yang saling berhubungan; 

(e) Langkah berikutnya adalah memberi nama masing-masing kelompok 

dengan nama yang menggambarkan elemen-elemen di dalamnya; 

Nama-nama yang diberikan pada langkah di atas disebut dengan 

dimensi dan elemen-elemen di dalamnya menjadi deskripsi dimensi 

untuk skala tertinggi. 
 

3) Menentukan Skala 

Tingkat pencapaian hasil kerja mahasiswa untuk setiap dimensi 

ditunjukkan oleh skala penilaian. Jumlah skala yang dianjurkan sesuai 

dengan tingkatan penilaian yang ada di program studi masing-masing, 

misalnya penilaian sampai skala 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang 

baik, dan sangat kurang. Semakin banyak skala yang dipergunakan 

semakin tidak mudah membedakan tolak ukur setiap dimensi, sehingga 

dapat menimbulkan subjektivitas.Tingkatan skala yang digunakan harus 

jelas dan relevan untuk dosen dan mahasiswa. Berikut beberapa contoh 

nama tingkatan skala penilaian: (1) melebihi standar, memenuhi standar, 

mende-kati standar, di bawah standar; (2) bukti yang lengkap, bukti 

cukup, bukti yang minimal, tidak ada bukti; (3) baik sekali, sangat baik, 

cukup, belum cukup; dan seterusnya. Apapun nama yang digunakan pada 

setiap tingkatan skala, dosen dan mahasiswa mengerti dengan jelas, skala 

yang mencerminkan hasil kerja mahasiswa yang dapat diterima. 
 

4) Membuat Tolak Ukur pada Rubrik Deskriptif 

Pada penyusunan rubrik deskriptif, setelah skala penilaian 

didefinisikan, langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi dimensi 

(tolak ukur dimensi) untuk setiap skala. Tahapan pembuatan tolak ukur 

dimensi: 

(a) Tolok ukur dimensi untuk skala tertinggi sudah dibuat sebelumnya, 

yaitu daftar-daftar yang telah dibuat saat pada proses pembuatan 

dimensi, dan daftar tersebut berupa harapan-harapan dosen pada 

tugas mahasiswa; 

(b) Membuat tolok ukur dimensi untuk skala terendah, yang 

pembuatannya mudah karena merupakan kebalikan tolak ukur 

dimensi untuk skala tertinggi; 
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(c) Membuat deskripsi dimensi untuk skala pertengahan. Semakin banyak 

skala yang digunakan, semakin sulit membedakan dan menyatakan 

secara tepat tolak ukur dimensi yang dapat dimasukkan dalam suatu 

skala nilai. Jika menggunakan lebih dari tiga skala, tolak ukur dimensi 

yang dibuat terlebih dahulu adalah yang paling luar atau yang lebih 

dekat ke skala tertinggi atau terendah. Kemudian selangkah demi 

selangkah menuju ke bagian tengah. Rubrik dan segala bentuk 

penilaiannya diharapkan dapat diketahui secara terbuka oleh 

mahasiswa di awal semester. Oleh karenanya, pada saat proses 

perencanaan studi (pengisian KRS), semua perencanaan dan alat 

pembelajaran  

(d) harus telah diterimakan pada mahasiswa, hal ini dapat meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa. 
 

3.7.3   Penentuan Keberhasilan 

Keberhasilan penguasaan belajar mahasiswa setelah mengikuti  mata 

kuliah ditentukan berdasarkan sistem PAN dan PAP. Penilaian Acuan Norma 

mengacu pada penguasaan sesuai kelompok. Penilaian Acuan Patokan 

adalan penilaian yang dilakukan secara standart dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan tanpa memperhatikan penguasaan kelompok. 
 

a. Pemberian Nilai 

1) Pemberian nilai matakuliah 

(a) Pemberian nilai adalah proses penetapan taraf penguasaan/ 

kemampuan/kinerja mahasiswa oleh dosen. 

(b) Setiap ujian matakuliah (termasuk ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester), pelaksanaan tugas dan pengamatan, hasilnya 

dinyatakan dengan angka persentase (0%-100%). 

(c)  Angka persentase akhir matakuliah dihitung dengan menggunakan  

rumus sebagai berikut: 

 

   

  

Keterangan : 

N    = persentasi angka akhir matakuliah 

Ai =  angka persentase ujian/aspek penilaian 

ai =  bobot untuk masing-masing ujian/aspek penilaian 

.....%
100

.
100

1 

i

ii aA

N
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2) Aspek penilaian meliputi partisipasi dalam mata kuliah, tugas mandiri, 

praktikum, seminar, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Aspek penilaian ditentukan berdasarkan karakteristik mata kuliah. Setiap 

aspek penilaian dapat dijaring melalui berbagai teknik baik tes maupun 

nontes. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester tidak semata 

diartikan sebagai tes tertulis. Ujian bisa berbentuk nontes melalui 

penilaian produk, penilaian kinerja dan sebagainya. 

3) Bobot untuk setiap aspek pada butir 2 dapat disesuaikan berdasarkan 

karakteristik mata kuliah.  
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Bab 4 
 

 
 

 

 PENUTUP 

 

Panduan penyusunan dan pengembangan  kurikulum ini adalah 

amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya seperti Peraturan 

Menteri Ristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi yang tentunya harus dijadikan rujukan tambahan 

dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum UNG.  

Dengan adanya penyesuaian secara terus menerus pada 

perkembangan terkini akan memberikan jaminan proses pendidikan serba 

cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa 

depan. Perkembangan yang berlangsung secara berkelanjutan inipun tidak 

perlu menimbulkan kekhawatiran bahwa konsep penyusunan dan 

pemgembangan serta merta menjadi tertinggal.  Buku panduan ini tetap 

dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum 

oleh program studi di lingkungan UNG walaupun kondisi di sekitar terus 

menerus berubah. Hal ini dimungkinkan karena konsep yang dikembangkan 

pada buku ini bersifat mendasar dan natural dalam hal konsep berfikir dan 

tahapan penyusunannya. 

Untuk itu, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya Jurusan/Prodi di 

lingkungan UNG akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan 

kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan 

manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya 

saing. 

 

       November, 2017 

       Tim Pengembang  

Kurikulum UNG 
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 LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  SK Rektor Nomor 263/UN47/KP/2016 
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Lampiran 2. Contoh Format Penyusunan Kurikulum Program Studi 

 

 SAMPUL Kurikulum Prodi  (warna cover sesuai warna fakultas) 

 SAMBUTAN DEKAN  

 KATA PENGANTAR (Ka Prodi)  

 DAFTAR ISI (Termasuk Daftar Lampiran, Daftar Tabel, Daftar Gambar) 
 

BAB I. PENDAHULUAN  

Secara ringkas diuraikan proses/mekanisme penyusunan kurikulum, dan ketentuan/ 

peraturan perundangan yang mendasari penyusunan kurikulum berbasis KKNI 

 

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

2.1 Visi,  

2.2  Misi Prodi 

2.3  Tujuan Prodi 

2.4  Strategi Pencapaian 
 

BAB III.  PROFIL LULUSAN dan CAPAIAN PEMBELAJARAN 

3.1 Treacer study kebutuhan dan prospek lapangan kerja lulusan, serta 

perkembangan keilmuan 

3.2  Analisis SWOT Program Studi 

3.3 Profil Lulusan Program Studi 

3.4 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi 

  

BAB IV. STRUKTUR MATAKULIAH 

4.1 Penyusunan bahan kajian berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan 

4.2 Evaluasi kurikulum 

4.3 Sebaran mata kuliah berdasarkan Capaian Pembelajaran (Sikap, Keterampilan 

umum, Keterampilan khusus, dan Pengetahuan) 

4.4 Sebaran mata kuliah per semester 

 

BAB V.  PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

5.1 Perencanaan Pembelajaran 

5.2 Evaluasi Pembelajaran 

 

BAB VI.  PENUTUP  

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Dosen Program  Studi (Nama Lengkap,  NIP,  Prodi Asal). 
Lampiran 2. Struktur Organisasi Program Studi   
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Lampiran 3. Contoh Format Perhitungan besaran SKS Mata Kuliah 
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