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4. Penilaian Pembelajaran
• Prinsip Penilaian
• Teknik dan Instrumen Penilaian
• Mekanisme dan Prosedur Penilaian
• Pelaksanaan Penilaian
• Pelaporan Penilaian
• Kelulusan Mahasiswa

A. TAHAP PERANCANGAN 
KURIKULUM

B. TAHAPAN PERANCANGAN 
PEMBELAJARAN

5. Penyusunan Mata Kuliah Dalam
Struktur

4. Pembentukan Mata Kuliah
• Pemilihan Bahan Kajian dan

Materi Pembelajaran
• Penetapan Mata Kuliah
• Penetapan Bobot SKS

3. Perumusan CPL

2. Penetapan Kemampuan Yang 
diturunkan dari Profil

1. Penetapan Profil

3. Proses Pembelajaran

2. Menyusun RPS
• Prinsip-prinsip Penyusunan RPS
• Unsur-unsur RPS
• Isian Bagian-bagian RPS

1. Merumuskan CPMK
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2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN 

a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan
kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (constructif alignment). Secara
visual penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar 12. 



2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN 

Melakukan Analisis Pembelajaran: Salah satu bentuk analisis pembelajaran digambarkan pada diagram alir 
pada Gambar-14 di bawah. 



1) prinsip penilaian; 
2) teknik dan instrumen

penilaian; 
3) mekanisme dan prosedur

penilaian; 
4) pelaksanaan penilaian; 
5) pelaporan penilaian;
6) kelulusan mahasiswa. 

menjangkau indikator-
indikator penting terkait
dengan
1) kejujuran, 
2) disiplin, 
3) komunikasi, 
4) ketegasan (decisiveness) 

dan
5) percaya diri (confidence) 

mahasiswa

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

1) mengidentifikasi, 

2) mengumpulkan dan

3) mempersiapkan data 
beserta bukti-buktinya

untuk mengevaluasi proses 
dan hasil belajar

mahasiswa. 
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a) Teknik Penilaian
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2) Teknik dan Instrumen Penilaian

a) Teknik Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

• Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri,  penilaian antar
mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan
penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya
diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. 

• Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara
teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung
maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, 
misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, 
misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. 

• Penilaian ranah ketrampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui
praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk
dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya. 
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b) Instrumen Penilaian

b.1. Rubrik Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan
kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar
mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil
belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini
dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik sekala presepsi. Tujuan penilaian
menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari
capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong
atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat
bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku
untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk
holistic rubric. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni: 

1) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan
atau kombinasi semua kriteria.  

2) Rubrik analitik adalah pedoman penilian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang 
dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.  

3) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kreteria penilian
yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. 
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b) Instrumen Penilaian

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut: 

• Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten
dengan kriteria yang jelas; 

• Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan
kemampuan mahasiswa; 

• Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif; 

• Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian
kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya; 

• Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat; 

• Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif
tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung; 

• Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar
mahasiswa. 
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2) Teknik dan Instrumen Penilaian

b) Instrumen Penilaian

b.2. Penilaian portofolio Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 
didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa
dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. 

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut: 

• Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan
kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani. 

• Portofolio pamer (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil
kinerja belajar terbaiknya

• Portofolio koprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama
proses pembelajaran. 

Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal
ilmiah. Capaian belajar yang diukur:  

Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak
polusi industri; 

Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar
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3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

3.2. Prosedur Penilaian

1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian ulang),  

2. kegiatan pemberian tugas atau soal, 

3. observasi kinerja,  

4. pengembalian hasil observasi, dan 

5. pemberian nilai akhir.  
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4) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanan penilaian dilakukan oleh: 

1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;  

2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.  

Khusus program spesialis dua, program doktor, dan program 
doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari
perguruan tinggi yang berbeda. 


