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KATA PENGANTAR
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang
kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh
setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Dalam Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN-DIKTI 2015) dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan
penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi.
Kurikulum Institut Sains & Teknologi AKPRIND yang disusun dan diberlakukan
sejak tahun akademik 2016/2017 telah berjalan selama 4 tahun pada akhir tahun
akademik 2019/2020. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi perubahan yang
sangat cepat, IST AKPRIND perlu menyiapkan penyesuaian, perbaikan atau bahkan
pergantian kurikulum dengan disesuaikan dengan visi-misi yang baru dari institut
ini sesuai dengan pembaruan Statuta terbaru, yaitu STATUTA 2019 yang menyatakan
visi institut adalah “menjadi perguruan tinggi uyang unggul di bidang sains dan
teknologi dengan reputasi internasional”. Perubahan yang dilakukan nantinya
diharapkan dapat memenuhi kriteria dan standar terkait dengan perwujudan visi
yang baru dan dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam
proses pembelajaran yang selama ini ditemukan di IST AKPRIND. Seperti telah
ditemukan dalam beberapa analisis dan evaluasi diri, salah satu kelemahan dalam
proses pembelajaran di IST AKPRIND adalah lamanya “lama studi” dari lulusan.
Beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh adalah lamanya penyusunan mata
kuliah non teori seperti kerja praktek (KP) dan skripsi. Untuk itu diharapkan format,
konten dan strategi pembelajaran dalam kurikulum yang akan disusun nantinya
dapat mendorong untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Hal lain yang
perlu senantiasa dipertimbangkan adalah adanya perubahan yang cepat yang akan
berpangaruh pada perubahan-perubahan kebijakan dalam strategi pendidikan
tinggi. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, terutama
para penyusun kurikulum, program studi, para dosen yang terlibat untuk dapat
menjadikan Panduan Penyusunan Kurikulum sebagai acuan dalam penyusunan
kurikulum baru IST AKPRIND Yogyakarta.
Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada BP2AI yang telah
menyusun panduan ini dan kami berharap panduan penyusunan kurikulum ini dapat
dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, dan kita dapat menyelesaikan tugas
perubahan kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun akademik 2020/2021.
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PRAKATA
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya,

sehingga buku panduan evaluasi kurikulum berbasis KKNI 2019 ini dapat diselesaikan.
Buku panduan ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, sebagai pedoman

bagi semua Program Studi di lingkungan Institut Sains dan Teknologi “AKPRIND”

Yogyakarta dalam penyusunan kurikulum KKNI serta memberikan petunjuk praktis agar
program studi mendapatkan gambaran secara jelas dalam menyelesaikan penulisan

kurikulum tersebut.

Terima kasih disampaikan kepada Dr. Amir Hamzah, M.T. selaku kepala BP2AI (periode
2012-2016) beserta TIM dan staf. Terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Yudi

Setyawan, MS, M.Sc. selaku Wakil Rektor I, Muhammad Sholeh, ST., M.T. selaku Wakil

Rektor II, dan Ir. Joko Waluyo, M.T. Selaku Wakil Rektor III atas masukan serta

kontribusinya dalam penyempurnaan buku ini dan kepada semua pihak yang telah ikut
membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran

terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi
manfaat bagi Program Studi di Institut Sains dan Teknologi “AKPRIND” Yogyakarta
khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, November 2019
Ketua

Ir. Saiful Huda. M.T., M.E.
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A. PENDAHULUAN
1. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan
ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia
yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai

penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang
dihasilkan memiliki ”kemampuan‟ setara dengan “kemampuan‟ (capaian pembelajaran)

yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional,
ditetapkan

lulusan

program

sarjana

misalnya

paling

rendah

harus

memiliki

“kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada
jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan Doktor setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib

mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi

oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi
teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan

agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang
mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program

untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar

lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.
Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama

ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan
menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada
deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning

outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian
pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan
tinggi (DIKTI) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur

sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur
kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti),
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capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus,
dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan

tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan

pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri

lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi
dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang

ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan
(CPL) tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya

dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1). Secara garis besar

kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian
pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Landasan hukum yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan

kurikulum dinyatakan dalam Gambar-1 di bawah. Perumusan capaian pembelajaran

lulusan mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan

Keterampilan Khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat
diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada 8

Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2. LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara

filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum
merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam

pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU

No.12

Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum

sedianya mampu

menghantarkan mahasiswa mengusai

ilmu pengetahuan dan

keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi

untuk menjaga kebhinekaan, meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Landasan

filosofis,

memberikan

pedoman

secara

filosofis

pada

tahap

perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins,

2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat

hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara

individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum

sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan
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lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan

dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128).
Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Kebudayaan dipahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (group
knowledge) (Ross, 1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari
kungkungan kapsul budayanya sendiri (capsulation) yang bias, dan tidak menyadari

kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan
untuk memahami kebudayaan yang lainnya (Zais, 1976, p. 219).

Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum,

sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa

dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat menfasilitasi
mahasiswa

belajar

sehingga

mampu

menyadari

peran

dan

fungsinya

dalam

lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir

tingkat tinggi serta melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum

yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang

diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar

menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya
diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi

manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainnya cita-cita dalam
pembukaan UUD 1945.

Landasan historis, kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar sesuai

dengan jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan
bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar;
kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era

perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mempu membaca tandatanda revolusi industri 5.0.

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada

tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan
mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya

tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1)

2)

3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2005 Nomor 157,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
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4)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

5)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

6)

2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan

Tinggi;Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

7)
8)

9)

Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Tahun2015-2019.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.

3. PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN
1)

Kurikulum

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan program studi. (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015: SN-

2)

DIKTI).

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan

3)

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
4)

5)
6)

(Pasal 35 ayat 1).

Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35
ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): a. Agama; b. Pancasila; c.
Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau

bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan
KPT 2016).

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
(KKNI: Pasal 1 (2)).

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).

Bahan kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau

pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh
mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).

Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip,
teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari,

berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).

Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di
tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang dususun berdasarkan CPL yang

dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran,

13)

dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses

pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna

memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.

Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu

14)
15)
16)

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

Pengalaman belajar (learning experience) adalah akativitas belajar mahasiswa melalui
interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63).
Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan

bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins,
17)

2004:216) dan memberikan kemaslahatan.

Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi
pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya

pembelajaran termasuk media pembelajaran (a way in achieving something) (Joyce &
Weil, 1980).
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18)

Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi

dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik

lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada

19)

masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).

Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan
mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan
(CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan

motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan
hidup live long learning. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam
superteam yang dipilihnya.

20)

Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-

21)

Evaluasi program kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses

buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).

pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan

sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif
(evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan
pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curiculum:

22)

Foundations, Principles, and Issues, 2004).

Kriteria penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai
ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman

bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa
23)
24)
25)
26)

kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).

Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi

pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data

dan informasi (big data) di dunia digital.

Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding,
artificial intelligance, dan engineering principle).

Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.

4. KAITAN KURIKULUM DENGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman

penyelenggaraan

program

studi.

Berdasarkan

pengertian

tersebut

perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki
beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan,
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi
(Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka
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menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi
yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk

gambar sebagai berikut.

Gambar 1. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada

SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan

pelaksanaan kurikulum ditunjukan dalam Gambar 2.

Gambar 2. SN-Dikti kaitannya dengan Pelaksanaan Kurikulum

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018
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Gambar 2 menjelaskan kaitan antara pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi

dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut.
5. DOKUMEN KURIKULUM

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama

Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi

dan Misi.

2) Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang
telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis
kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.

3) Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis,
landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
4) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian

Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari unsur: Sikap, Pengetahuan,

Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-

Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

5) Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of
Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan
mata kuliah.

6) Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks – Menjelaskan

mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level
MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

7) Matrik distribusi mata kuliah (MK) - Menggambarkan organisasi matakuliah
atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematissesuai dengan

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam
rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

8) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan

pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi,
dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen

Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).

9) Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum – Rencana pelaksanaan

kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan

tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
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6. KRETERIA KURIKULUM MENURUT BAN PT
Kurikulum yang baik berdasarkan penilaian BAN PT harus memenuhi

persyaratan di bawah ini:
1)

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di IST AKPRIND Yogyakarta dilakukan tiap 5

tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta
direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai

2)

3)

4)

perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

Capaian Pembelajaran Lulusan IST AKPRIND Yogyakarta diturunkan dari
profil

lulusan

yang

mengacu

pada

asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.

hasil

kesepakatan

dengan

Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan
berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi
keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.

Karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif,
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan

5)

capaian pembelajaran.

Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode

pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS

ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa,

6)

7)

8)
9)

dilaksanakan secara konsisten.

Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan
yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau

ulang secara berkala.

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen,
mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran
yang direncanakan.

Prosentase jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan
(termasuk KKN) terhadap Jam pembelajaran total selama masa pendidikan

minimal 20%

10) Sistem dan pelaksanaan Monev (Monitoring dan evaluasi) proses pembelajaran

mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan
beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan
ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan

meningkatkan mutu proses

pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS, dan monev

dilakukan secara on-line.
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B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM

Secara garis besar penyusunan kurikulum perguruan tinggi melalui tahapan

sebagai berikut:
·

Panitia pengembang kurikulum prodi merumuskan profil lulusan berdasarkan
Visi dan Misi, masukan dari stake holder dan konsorsium bidang ilmu.

·

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan oleh para dosen prodi dengan

·

Jenis mata kuliah dan besarnya sks disusun dengan menterjemahkan profil

mengacu KKNI, SN Dikti dan berorientasi pada Industri 4.0

lulusan dalam matrik hubungan antara CPL unsur Sikap, Pengetahuan, ketrampilan
umum dan ketrampulan khusus dengan bahan kajian dan materi pembelajaran

Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

1) Penetapan profil lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau
bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

Profil lulusan dirumuskan berdasar hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang
dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam

20

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan

program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis,

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan profil diadakan

lokakarya oleh masing-masing Fakultas dan bersama dengan program studi untuk
merumuskan profil lulusan yang dihadiri oleh:
a.

Unsur dunia industry

b.

Alumni

d.

Asosiasi program studi

c.

e.

Tenaga ahli/expert dari Perguruan Tinggi.
Dosen jurusan

Luaran dari aktifitas ini adalah Profil Lulusan pada masing-masing prodi minimal lima

jenis profil.

2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya

sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan,
keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan
kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan

dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik

Tabel 1. Penetapan Profil Lulusan & Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran
Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2019

3) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti.

a) Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar
minimal.
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Capaian pembelajaran unsur Sikap (S) dan Ketrampilan Umum (KU) telah
dirumuskan oleh Kemenristekdikti, sehingga dalam penyusunan kurikulum tinggal

mengikuti unsur mana yang relevan dengan CPL yang diharapkan. Adapun unsur
Sikap dan Ketrampilan Umum dimaksud adalah seperti tabel dibawah ini.

Gambar 4. Skema Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi
Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

No

Tabel 2. Unsur Sikap dari CPL

Unsur Sikap

1

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

2

menjunjung tinggi

3

4

5

religious (bertaqwa)

nilai

kemanusiaan dalam

S.1

tugas

S.2

berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

S.3

berdasarkan agama,moral,dan etika (junjung nilai)

menjalankan

Kode*

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
(kontribusi dasar pancasila)

berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
(berperan dan bangga tanah air)
menghargai

keanekaragaman

budaya,

pandangan,

agama,

S.4

dan

S.5

6

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

S.6

7

taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

S.7

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (hargai
anekaragaman)

masyarakat dan lingkungan (kerjasama)
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8
9
10

(taat hukum)

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (internalisasi nilai)

menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri (tanggung jawab)
menginternalisasi

2
3

4
5
6

7

8

kemandirian,

kejuangan,

dan

Tabel 3. Unsur Ketrampilan Umum CPL Prodi D3

No
1

semangat

kewirausahaan. (semnagat mandiri wirausaha)

Unsur Ketrampilan Umum

S.8
S.9

S.10

Kode

mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data
dengan beragam metode yang sesuai , baik yang belum maupun yang

KU1

mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;

KU2

sudah baku ;

mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang

sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;

mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan
sahih, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang
membutuhkan;

Mampu

bekerja

pekerjaannya

sama,

berkomunikasi,

dan

berinovatif

dalam

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang

berada dibawah tanggungjawabnya , dan mengelola pengembangan
kompetensi kerja secara mandiri;

mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,

mengamankan,

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah

plagiasi;
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KU3

KU4
KU5
KU6

KU7

KU8

No
1

Tabel 4. Unsur Ketrampilan Umum CPL Prodi S1

Unsur Ketrampilan Umum

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif

dalam konteks pengembangan atau keahliannya serta sesuai dengan
standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;

Kode*
KU1

implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang emperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU2

3

mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu

KU3

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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi

4

menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk

5

mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian

6

mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan

KU6

7

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan

KU7

8

9

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada

dibawah

tanggung

pembelajaran secara mandiri
mampu

mendokumentasikan,

jawabnya,

dan

menyimpan,

mampu

mengelola

mengamankan,

dan

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
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KU4

KU5

KU8

KU9

b) Unsur Pengetahuan (P) & Ketrampilan khusus (KK)

Sesuai Pasal 66(a) PermenRistekDikti No. 55 thn 2018 Tentang perubahan SN-

Dikti, CPL Pengetahuan (P) & Ketrampilan khusus (KK) yang belum dikaji dan
ditetapkan Menteri dapat menggunakan rumusan CPL Pengetahuan (P) &

Ketrampilan khusus (KK) mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di PT dan
penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

PENGETAHUAN (P)

Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu

atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi,

dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan

yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki

kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI. Dalam pemetaan
atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi
rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang

keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)

Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang

yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja

tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam

mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki
kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di

dalam deskripsi CP KKNI menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan

macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal
lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

No

Tabel 5. Unsur Pengetahuan (P) Prodi …. D3

Unsur Pengetahuan

Disusun oleh prodi

Kode
P1

P-n

No

Tabel 6. Unsur Ketrampilan Khusus (KK) Prodi …. D3

Unsur Ketrampilan Khusus (KK)

Disusun oleh prodi

Kode
KK1

KK-n
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No

Tabel 7. Unsur Pengetahuan (P) Prodi …. S1

Unsur Pengetahuan

Disusun oleh prodi

Kode
P1

P-n

No

Tabel 8. Unsur Ketrampilan Khusus (KK) Prodi …. S1

Unsur Ketrampilan Khusus (KK)

Disusun oleh prodi

Kode
KK1

KK-n

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

dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai
pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan
jawaban atas pertanyaan- pertanyaan diagnostik sbb.

No

1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel 9. Prinsip penentuan CPL

Kriteria

CPL yang dirumuskan harus berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap
dan keterampilan umum.

CPL yang dirumuskan harus berdasarkan level KKNI, khususnya bagian

keterampilan khusus dan pengetahuan.

CPL yang dirumuskan harus mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan
program studi.

CPL harus dirumuskan berdasarkan profil lulusan.

Profil lulusan harus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku
kepentingan.

CPL harus tercapai dan dapat diukur dalam pembelajaran mahasiswa serta

jelas bagaiamana mencapai serta mengukurnya.

CPL harus dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

CPL harus diterjemahkan ke dalam „kemampuan nyata‟ lulusan yang

mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan
dicapai dalam mata kuliah?

26

Gambar 5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018
Tabel 10. Contoh butir CPL dengan kompunen-komponennya

No
1

Kemampuan

(behavior/cognitive prosses)

3

Konteks

mampu menerapkan

ilmu pengetahuan Sesuai

sistematis,

teknologi

pemikiran logis, kritis,
inovatif

2

Bahan Kajian

(subject matters)

konteks
Menyusun

dan

dalam

menguasai konsep teoretis

(context)
dengan

keahliannya.

rancangan

yang lengkap baik

pembelajaran

untuk kegiatan belajar di

dalam

laboratorium,

sains-rekayasa

yang diperlukan

sciences),

perancangan

(engineering
prinsip-

rekayasa

prinsip

untuk

analisis

tenaga

listrik,

kendali,

atau

(engineering
elektronika.
Sumber : Panduan Penyusunan
Kurikulum Kemenristek
Dikti Th. 2018
a.

bidang

dan/atau

kelas,

maupun
dan

sistem

sistem

sistem

Pembentukan Mata Kuliah

a.1. Penetapan bahan kajian & pembentukan mata kuliah;

Setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dimana mata kuliah yang diperlukan ini ditentukan berdasar bahan kajian yang
diperlukan pada masing-masing CPL
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Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang

dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan katalain

menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Kajian dapat pula
merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang

sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.

Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi

yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan

program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi).Tingkat
keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom
masyarakat ilmiah di programstudi tersebut.

Bahan kajian tidak merupakan matakuliah, Bahan kajian dikembangkan

berdasarkan rumusan capaian pembelajaran (CPL)

Tabel 11. Contoh Deskrepsi Bahan Kajian

Sumber : Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dikti Th. 2019

28

Tabel 12. Standar Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

Sumber : Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dikti Th. 2019

a.2. Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.
Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan

sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. 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,

keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian,
untuk menjamin keterkaitannya.

Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah

mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya
jenjangnya

dengan

sesuai

dengan

menggunakan tabel 3 di bawah. Letakan butir-butir CPL Prodi

pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL

tersebut letakan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa

apakah bahan kajian – bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu
yang dikembangkan di program studi?, dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai

dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika

jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut
selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.
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Tabel 13. Matrik kaitan antara CPL-PRODI dengan Bahan Kajian

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

a.3. Penetapan Mata Kuliah dari hasil dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan

mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi 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 dilakukan dengan menyusun matriks antara butirbutir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti table berikut ini.

Tabel 14. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

30

Matrik tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah

ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari
sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah

ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan
dengan melihat kesesuainnya dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesui
dengan mata kuliah tertentu diberi tanda bulet (•). Matriks tersebut di atas dapat

menguraikan hal- hal berikut:
·

Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir

CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada kotak, dan mata kuliah

tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda bulet (•)

berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk
memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.

·

Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada

pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan

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

pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.
a.4. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah

baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang

dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu
dengan menggunakan matrik pada table 15.

Tabel 15. Matrik pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang
dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018
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Cara kerja tabel 15 dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

1. Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari Sikap, Pengetahuan, Keterampilan
(umum atau/dan khusus), beri tanda bulet (•) pada sel tabel, sebagai dasar

pembentukan mata kuliah;

2. Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah

tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan
dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat

Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel-2);

3. Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata

kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi
butir CPL pada masing- masing mata kuliah;

4. Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi

waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata
kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

b.

Penyusunan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata

kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
·

Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi
capaian pembelajaran lulusan;

·

Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan

·

Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8 – 10 jam per hari per minggu yang

dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;

setara dengan beban 17-21 sks per semester.

·

Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya

ditetapkan oleh program studi.

Gambar 6. Tahap ketiga-Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur kurikulum
Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan

sistematik untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin
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pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi.

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan
organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horisontal

dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa
dalam kontek yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa
belajar tentang sains dan humaniora dalam kontek untuk mencapai kemampuan sesuai

salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum “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”. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang

semester dimaksudkan untuk memberikan kedalam penguasan kemampuan sesuai dengan
tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program

studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum adalah sebagai berikut.

Jati Diri

Teknik

Lingkungan
Pengendalian
Mutu

Manajemen
Mutu

Kewirausaha
an

Gambar 7. Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

2. KEBIJAKAN INSTITUT DALAM KURIKULUM

Kebijakan kurikulum institut berisi tujuan pendidikan, profil lulusan, kompetensi

softskill, serta mata kuliah wajib di tingkat institute yang terdiri dari Mata Kuliah Wajib

Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Jati Diri (MKJD). Kebijakan institut ini disusun dengan

mengacu kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta visi dan misi IST

AKPRIND. Kebijakan institute inibersifat mengikat sehingga wajib diikuti oleh semua
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program studi di lingkungan IST AKPRIND. Kebijakan institut merupakan dasar kebijakan
kurikulum di tingkat fakultas dan program studi.
1)

Tujuan Pendidikan IST AKPRIND Yogyakarta

Tujuan pendidikan di IST AKPRIND dirumuskan dengan merujuk pada Undang

Undang no. 12 tahun 2012 pasal 5 dan Kepmendiknas no. 232/U/2000 yang menjelaskan

kualifikasi lulusan program Sarjana (pasal 3 ayat 2) dan program Diploma III (pasal 4 ayat
4) serta visi dan misi institut (Statuta IST AKPRIND 2015). Pendidikan IST AKPRIND

mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
a.

b.
c.

d.

Memiliki Kompetensi di bidangnya

Keunggulan intelektual berbasis keunggulan akademik
Memiliki Wawasan Lingkungan dan Penjaminan Mutu

Memiliki Jiwa Enterpreneur

Tujuan pendidikan di IST AKPRIND yang dijelaskan pada dokumen ini bersifat umum

(generik) yang menjadi acuan bagi setiap program studi di IST AKPRIND. Setiap program
studi diharuskan menyusun tujuan program studi selaras dengan visi dan misi institut.

Penyesuaian pada kalimat, penajaman sesuai dengan visi dan misi institusi, serta
penambahan tujuan diperbolehkan.
2)

Profil Generik Lulusan IST AKPRIND

Profil generik lulusan IST AKPRIND ditetapkan berdasarkan tujuan pendidikan di

IST AKPRIND. Kurikulum pendidikan program Sarjana dan Diploma III di IST AKPRIND
disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:

No

Profil

1

Unggul

Tabel 16. Profil Generik Lulusan IST AKPRIND
Unsur

Pada

Bidangnya

(dari Prodi), dari Visi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

S..

Ket. Umum

KU..

Pengetahuan

P.

Ket.Khusus
2

Memiliki

lingkungan

wawasan

Sikap

Memiliki

Entrepreneurship

Jiwa

S..

Ket. Umum

KU..

Pengetahuan

P.

Ket.Khusus
3

KK..

Sikap

KK..
S..

Ket. Umum

KU..

Pengetahuan

P.

Ket.Khusus
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KK..

No

Profil

4

Memiliki

penjaminan mutu

Unsur
wawasan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

S..

Ket. Umum

KU..

Pengetahuan

P.

Ket.Khusus
Memiliki

5

kebangsaan

wawasan

Sikap

KK..
S..

Ket. Umum

KU..

Pengetahuan

P.

Ket.Khusus

KK..

Catatan: Unsur Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus untuk MK jatidiri dimungkinkan

untuk diformulasikan oleh kelompok dosen jati diri yang ada dibawah arahan coordinator
MK jati diri (MKJD).

Catatan Tambahan: mestinya profil generic mengikuti aspek Lingkungan, Penjaminan
Mutu dan Kewirausahaan atau diturunkan dari Visi Misi.
3)

Kompetensi Softskill Lulusan

Kurikulum dari setiap program studi diharuskan memiliki materi dan metode

pembe-lajaran/evaluasi yang membentuk kompetensi softskill lulusan IST AKPRIND, yaitu:
a.

b.
c.

Manajemen pribadi: Kemampuan untuk memotivasi diri dan mengatur perilaku

sesuai dengan tujuan, dengan sikap positif dan percaya diri dalam berbagai

situasi.

Keterampilan sintesis dan analisis: Keterampilan untuk menggunakan penalaran

terhadap pengetahuan dan pengalaman menemukan masalah dan solusinya.

Belajar sepanjang hayat: Menggunakan kesempatan belajar formal maupun

informal dalam kehidupan individu untuk memelihara pengembangan dan

peningkatan dirinya.

d.

Kemampuan komunikasi: Kemampuan untuk menyampaikan dan menerima

e.

Kemampuan kerjasama kelompok: Kemampuan untuk bekerja sama dengan

f.

pendapat pihak lain secara bijaksana, baik secara lisan maupun tulisan.

anggota kelompok dengan berbagai karakter, untuk tercapainya tujuan bersama.

Keterbukaan terhadap keberagaman: Sikap saling menghargai dan toleransi

terhadap orang lain yang berbeda suku bangsa, agama, latar belakang, sosial,
ekonomi, dan perbedaan lainnya.

g.

Integritas dan konsisten terhadap nilai: Kemampuan untuk bertindak konsisten

h.

Keterampilan Organisasi: Kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya

sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika yang ada di tengah masyarakat.

organisasi, menetapkan prioritas, membuat perencanaan dan mengkoordinasikan
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kegiatan untuk menyelesaikan kerja secara efisien,
tercapai.

i.

4)

sehingga sasaran kerja

Kepemimpinan: Kemampuan untuk menjadi tauladan, membantu, memotivasi
dan mempengaruhi orang untuk bekerja menuju suatu tujuan bersama.

Mata Kuliah Wajib Institut

Demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah

serta tujuan atau kebijakan pendidikan di Institut Sains & Teknologi AKPRND Yogyakarta

ditetapkan beberapa mata kuliah yang wajib ada dalam semua kurikulum program Sarjana

dan program Diploma III. Penetapan mata kuliah wajib ini juga mengacu pada Undang-

undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 35 ayat 3). Mata kuliah
wajib ini dikelompokkan dalam 3 kelompok.

a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

Adalah kelompok mata kuliah yang diwajibkan Pemerintah sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
pasal 35 ayat 3 yang terdiri dari :

·
·
·
·

Bahasa Indonesia

Agama

Pancasila

Kewarganegaraan

Beban sks pada masing-masing mata kuliah dalam kelompok MKWU adalah 2 sks
sehingga total beban mata kuliah MKWU 8 sks.

b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Institut (MKWI)

Adalah kelompok mata kuliah wajib yang desain serta pelaksanaannya dilakukan

secara terpusat di tingkat fakultas atau institut. Kelompok ini terdiri dari
·
·
·
·
·

Bahasa Inggris

Kuliah Kerja Nyata

Manajemen Mutu/Pengendalian Mutu

Kewirausahaan

Teknik Lingkungan

Beban sks pada masing-masing mata kuliah wajib institut (MKWI) adalah 2 sks

c.

sehingga total beban mata kuliah MKWI 10 sks

Kelompok Wajib Pilihan Prodi

Kelompok ini adalah mata kuliah wajib yang dikelola sendiri oleh Jurusan/program
studi tetapi dengan batasan-batasan minimum yang diatur dalam peraturan ini.
Bebaan total mata kuliah wajib prodi program sarjana adalah 121 s/d 122 sks

sedangkan beban total mata kuliah wajib prodi program diploma 3 adalah 85 s/d
86 sks disesuaikan dengan beban matakuliah pilihan pribadi mahasiswa yang

ditentukan oleh prodi.
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5)

Mata Kuliah Pilihan Pribadi Mahasiswa

Mata kuliah pilihan pribadi mahasiswa adalah mata kuliah yang dipilih atas dasar
minat mahasiswa pada bidang ilmu tertentu dalam rangka mengembangkan potensi

diri. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini pada jurusan lain baik dalam satu
fakultas maupun pada fakultas lain dalam strata yang sama. Jumlah SKS maksimum
yang boleh diambil adalah antara 2 s/d 3 sks. Sesuai dengan ketentuan prodi.

6)

Beban sks Mata Kuliah

Langkah selanjutnya adalah penentuan besarnya beban sks bagi setiap mata kuliah

yang sudah dibentuk pada tahap sebelumnya. Beberapa aturan atau prinsip dasar
yang harus dipakai dalam penentuan beban sks adalah:

a. Sesuai dengan Kepmendiknas 232/2000 dan Permendikbud nomor 49 tahun

2014, salah satu syarat kelulusan Sarjana adalah telah menempuh sekurangkurangnya 144 sks yang dijadwalkan untuk 8 – 10 semester, dan syarat kelulusan

Diploma III adalah telah menempuh sekurang-kurangnya 108 yang dijadwalkan

untuk 6 - 8 semester.

b. Satu sks perkuliahan setara dengan 160 menit yaitu 50 menit tatap muka

ditambah 50 menit kegiatan penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan belajar

mandiri. Satu sks seminar setara dengan 100 menit tatap muka dan 60 menit

belajar mandiri, sedangkan 1 sks praktikum/kerja lapangan setara dengan 160
menit kegiatan seminar. Batasan-batasan ini perlu dipertimbangkan dalam
penetapan sks dari setiap mata kuliah.

c. Jumlah sks per semester dalam kurikulum adalah antara 18 sampai 20

sks/semester. Mahasiswa dapat mengambil sks lebih banyak atau lebih sedikit

bergantung pada indeks prestasi semester sebelumnya, yaitu 14, 16, 20, 22, dan

paling banyak 24 sks. Dengan memperhatikan batasan ini maka dianjurkan agar

sebagian besar mata kuliah memiliki sks dalam kelipatan dua (antara 2 sampai 6
sks). Semakin banyak mata kuliah dengan sks besar (lebih dari 6) atau yang terlalu

kecil (1 sks) akan menyulitkan mahasiswa ketika harus mengulang mata kuliah

tersebut atau membebani mahasiswa dengan terlalu banyak jenis mata kuliah
dalam satu semester.

d. Penentuan

beban

sks

dari

setiap

mata

kuliah

dilakukan

dengan

mempertimbangkan bentuk perkuliahan (terkait dengan jumlah waktu tatap muka

dan aktivitas mandiri) yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang
dimaksud. Standar Nasional Pendidikan Tinggi membedakan distribusi menit

tatap muka berdasarkan tiga bentuk perkuliahan yaitu perkuliahan biasa, seminar,

dan praktikum. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya mata kuliah yang
menggabungkan lebih dari satu bentuk perkuliahan, misalnya suatu mata kuliah
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dengan 4 sks terdiri dari 3 sks perkuliahan biasa dan 1 sks praktikum, atau 4 sks
semuanya dalam bentuk perkuliahan biasa sampai minggu ke 10 kemudian

berubah menjadi praktikum 4 sks dalam 4 minggu berikutnya. Bentuk perkuliahan

seperti ini harus didefinisikan dalam proses penyusunan kurkulum dan tertulis

dalam dokumen kurikulum.

e. Selain itu penentuan beban sks juga memperhatikan luas cakupan bahan ajar dan
metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi

dimaksud. Secara sederhana penentuan beban sks dapat menggunakan

perbandingan luas arsiran mata kuliah dengan luas total mata kuliah pada Tabel
13.

f.

Penentuan besar sks untuk mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi harus dilakukan
dengan cermat. Beban mahasiswa untuk mengerjakan Tugas Akhir/Skripsi sangat

dipengaruhi oleh cakupan dan tingkat kesulitan topik Tugas Akhir/Skripsi yang
diambil. Setelah suatu program studi menetapkan besar sks untuk Tugas

Akhir/Skripsi dalam kurikulumnya, maka program studi tersebut harus memiliki
panduan/mekanisme untuk mengukur dan membatasi cakupan dan tingkat

kesulitan topik Tugas Akhir/Skripsi (dituangkan dalam Silabus dan (RPS) mata
kuliah). Satu sks mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi disetarakan dengan 160 menit
kegiatan. Sebagai contoh, suatu mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi dengan beban 6

sks harus memiliki mekanisme untuk membatasi beban topik Tugas Akhir/Skripsi

agar bisa dikerjakan dalam 16 jam per minggu (2 hari per minggu) selama 16
minggu perkuliahan satu semester.

7)

Nama dan Kode Mata Kuliah

Pengkodean mata kuliah menggunakan aturan sebagai berikut :

a. Pengkodean mata kuliah memuat informasi kelompok mata kuliah institut, mata

kuliah program studi, serta informasi pengelompokan mata kuliah berdasarkan
sifatnya .

b. Pengkodean mata kuliah menggunakan formula kode 2 huruf dan 4 digit angka
sebagai berikut :

Tabel 17. Kode mata kuliah Prodi

XX Y 9999, dengan keterangan

XX

XX adalah kode kelompok mata kuliah dan program studi

MRM

Teknik Mesin

IE

Teknik Industri

CE

ME
EE

Program Studi

Teknik Kimia

Keterangan

S2
S1
S1

Teknik Mesin

S1

Teknik Elektro

S1
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IF

Informatika

S1

CS

Rekayasa Sistem Computer

S1

ST

EV

GE

BK/AD

BK/MD/AD
TI

TM

Statistika

S1

Teknik Lingkungan

S1

Teknik Geologi

S1

Akuntansi Digital

S1

Bisnis Digital

S1

Teknologi Industri

D3

Teknologi Mesin

D3

Y adalah Y adalah kode jenis mata kuliah,

Y

Keterangan

P

Mata Kuliah Praktikum atau Mata Kuliah yang didukung

T

Mata Kuliah Teori

dengan praktikum di laboaratorium

9999 adalah

Digit I

Tahun Perkuliahan

Digit III & IV

No Urut mata kuliah dalam kelompok mata kuliah

Digit II

No Urut Kelompok Mata Kuliah

1,2,3,4

Tabel 18. Kode mata kuliah Institut

Kodde kelompok mata kuliah wajib umum (MKWU)
INP
INT

Kode

dan kelompok mata kuliah wajib institut (MKWI)

Jika mata kuliah ada Praktikum
Jika mata kuliah hanya Teori

Kode MKWU

INT 1101

Agama Islam

INT 1103

Agama Katolik

INT 1102
INT 1104
INT 1105
INT 1106
INT 2107
INT 1201

Agama Kristen

2
2

Kewarganegaraan

INT 2102

Pengendalian Mutu

INT 2201

2

Pancasila

Bahasa Inggris

2
2

Agama Budha

Bahasa Indonesia

SKS
2

Agama Hindu

INP 1202
INT 2101

Mata Kuliah

2
Kode MKWI

Manajemen Mutu

2
3
2
2

Teknik Lingkungan

2
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INT 2202

Teknik Lingkungan Industri

2

INT 3102

Kewirausahaan

2

INT 3101
INT 4101
INT 4201

8)

Metodologi Penelitian

2

Kuliah Kerja Nyata

2

Skripsi

6

Alur Mata Kuliah

Alur mata kuliah disusun bukan berdasarkan logika struktur keilmuan bahan

kajian tetapi disusun menurut alur pembentukan kompetensi. Pengelompokkan ke dalam

mata kuliah seperti pada Tabel 13 telah dilakukan dengan memperhatikan kompetensi

yang akan dibentuk sehingga diusahakan agar setiap mata kuliah membentuk suatu

kompetensi secara tuntas. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya suatu
kompetensi hanya bisa dikembangkan dengan adanya prasyarat kompetensi lain yang

sudah terbentuk melalui mata kuliah sebelumnya.

Dengan pola penyusunan kurikulum seperti ini maka sewajarnya mayoritas mata

kuliah tidak mengandung prasyarat. Jika suatu kurikulum mengandung prasyarat maka

sebuah rantai alur prasyarat merangkai paling banyak tiga mata kuliah secara serial

(kompetensi dasar IPTEKS, kompetensi secara luas, dan kompetensi spesifik). Mata kuliah
pilihan (yaitu semua mata kuliah yang membentuk kompetensi lainnya -KL) tidak boleh

menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain.
9)

Struktur Mata Kuliah dalam Semester

Mata kuliah yang telah terbentuk besarta alurnya diletakkan dalam struktur

semester yang harus terjadwal dalam 6 - 8 (enam sampai delapan) semester. Jumlah sks

maksimum dalam satu semester adalah 20 sks. Hal ini dibatasi agar mahasiswa dengan IPS
2.00 atau lebih dapat mengambil semua mata kuliah pada semester selanjutnya.

Penempatan mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan mengacu pada

tema pembentukan kompetensi pada setiap semester. Struktur mata kuliah dalam

semester ditulis dalam bentuk seperti pada Tabel 15 dan Tabel 16. Jika suatu program

studi memiliki lebih dari satu peminatan maka dibuat tabel untuk setiap peminatan. Hal
lain yang perlu diperhatikan dalam penstrukturan mata kuliah adalah perlunya masa
transisi dari siswa menjadi mahasiswa khususnya pada semester 1 dan 2. Dua semester

pertama adalah masa yang relatif sulit bagi mahasiswa baru sehingga beban mata kuliah
dan sks harus dirancang untuk memungkinkan proses adaptasi ini berlangsung dan
mahasiswa bisa melewati masa evaluasi 2 tahun pertama dengan baik.
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Tabel 19. Contoh Struktur Mata Kuliah Program Sarjana untuk Program Studi Jurusan Teknik Mesin,
Semester
1

Agama
(2)

Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika dalam Semester
Semester

Semester

Semester

Semester

Semester

Semester

Semester

Pancasila

Teknik

Kewarga-

Metodol

Kewiraus

KKN (2)

Skripsi

an(2)

(2)

Penelitia

(2)

2

(2)

3

Lingkung

Bahasa

Bahasa

Manajem

(2)

(3)

(2)

Indonesia
MK Prodi
(16)

20 sks

Inggris
MK

en Mutu

4

5

negaraan

o-gi

n (2)

MK Prodi
(18)

6

a-haan

7

8

(6)

MK Prodi

MK Prodi

MK Prodi

MK Prodi

20 sks

20sks

18 sks

8 sks

(18)

(18)

(16)

(2)

MK

Prodi(15)

Prodi (16)

20 sks

20 sks

20 sks

Tabel 20. Contoh Struktur Mata Kuliah Program Sarjana untuk Program Studi Jurusan Teknik Geologi,

Teknik Lingkungan, Statistik, Sistem Komputer dan Diploma III semua Program Studi

Semester
1

Pancasila
(2)

dalam Semester
Semester
2

Agama
(2)

Semester
3

Semester
4

Semeste
r

5

Inggris (3)

Manajem

Kewirau

Metodol

(2)

/Pengen

(2)

Penelitia

e-garaan

Bahasa

Teknik

(2)

n* /Teknik

Indonesia

6

Kewargan

en Mutu*
dalian

sahaan

Mutu**
Bahasa

Semester

Lingkunga

(2)

MK Prodi
(18)

Lingkunga

o-gi

Semeste

Semeste

7

8

r

KKN (2)*

Skripsi

MK

(6)*

n (2)*

MK

Proyek

MK

(18)

(5)**

(16)

Prodi

r

Akhir

Prodi

Prodi (2)

n

Industri**
(2)

MK Prodi

MK Prodi
(16)

(16)

20 sks

20 sks

20 sks

(15)

MK Prodi

MK Prodi
(18)*
20 sks

20 sks

(3)**

20 (10)**
sks

* khusus program Sarjana ** khusus program Diploma III
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18 sks

8 sks

10) Syarat Kelulusan Program Studi

Mahasiswa hanya dapat dinyatakan lulus dari program studi dan berhak atas

ijasah dan gelar keSarjanaan jika telah menempuh kurikulum yang dirancang dengan
persyaratan tertentu. Persyaratan kelulusan harus didefinisikan dengan jelas dan

memenuhi aturan yang berlaku. Panduan Akademik Mahasiswa IST AKPRIND menetapkan
syarat kelulusan program Sarjana dan Diploma III adalah:
·

Telah berhasil menempuh sejumlah sks kumulatif (total sks) tanpa nilai E sesuai

kurikulum yang ditetapkan untuk program studi
·
·
·
·

Memiliki IPK > 2,00

Nilai D yang diperoleh maksimal 20% dari total sks syarat kelulusan program studi
Memperoleh nilai minimal C untuk Agama dan Pancasila dan Kewarganegaraan

Memenuhi ketentuan akademik lain yang ditetapkan secara spesifik pada
fakultas/jurusan/program studi,

·

Telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan.
Syarat kelulusan tersebut bersifat generik untuk semua program studi, tetapi perlu

didefinisikan juga syarat kelulusan yang lebih spesifik untuk kurikulum setiap program
studi. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi syarat kelulusan spesifik program studi adalah:
a.

Syarat kelulusan harus mencantumkan jumlah sks kumulatif minimum 144 sks untuk

b.

Perlu menentukan mata kuliah yang harus lulus dengan nilai minimum C.

program Sarjana dan sks kumulatif minimum 108 sks untuk Diploma 3 tanpa nilai E

Sewajarnya, mata kuliah yang membentuk kompetensi utama dan kompetensi

penunjang harus disyaratkan nilai minimum C.
11) Aturan Konversi Kurikulum

Perubahan atau pergantian kurikulum dilakukan dengan menggunakan cara

konversi. Dimana prinsip yang digunakan adalah:
a.

Konversi matakuliah dari kurikulum 2016 ke Kurikulum 2020 dilakukan dengan

b.

Seluruh matakuliah 2016 yang telah ditempuh mahasiswa dan sudah dinyatakan

c.

pedoman sedapat mungkin tidak merugikan mahasiswa.

lulus (nilai A, B, C atau D harus dapat dikonversikan ke kurikulum 2020).

Jika dua matakuliah (atau matakuliah kuliah dan praktikum) dikonversikan ke satu

matakuliah, maka nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari matakuliah tersebut,
dengan syarat minimal nilai adalah D. Dalam hal ada satu matakuliah / praktikum

dengan nilai E atau belum diprogramkan maka matakuliah tersebut tetap dapat

d.

dikonversi dengan syarat mahasiswa mengikuti sit-in.

Konversi kurikulum untuk matakuliah institut mengikuti aturan yang ada.
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12. Indikator Tambahan

Dalam upaya memaksimalkan output dan outcome yang dapat dicapai dalam

penerapan kurikulum ini, diharapkan pada kurikulum yang disusun prodi memiliki
indikataor tambahan sebagai berikut
1)

2)
3)

4)
5)
6)

Memiliki program yang berorientasi pada percepatan lulusan.

Mendorong peningkatan suasana akademik dengan program antara lain kuliah
umum atau seminar mahasiswa yang dilaksanakan setiap bulan.

Menjadikan buku karya dosen IST AKPRIND sebagai salah satu buku refrensi

dalam perkuliahan.

Mengintegrasikan penelitian/PKM dalam pembelajaran, minimum 4 penelitian

yang diintegrasikan dalam materi perkuliahan ( buku ajar).

Menetapkan prasyarat untuk KKN, Tugas Akhir, Kerja Praktek dan mata kuliah
sejenisnya secara efektif.

Mengatur distribusi praktikum persemester secara seimbang.

3. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya,

diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dll yang dapat dijalankan
dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.
Pengertian dari CPL Prodi,
·

Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang

dimiliki oleh setiap lulu Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran
berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar.

·

CPL-PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan

ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.

·

CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran
lulusan

program

studi

(CPL-PRODI)

yang

digunakan

untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap,
ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

·

CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL

yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau
materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

·

Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik
dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang
direncana.
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Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan

terstuktur yang bertujuan agar pembelajaran berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif

dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran
lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam
tahapan sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;

Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik

terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;

Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan

pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;

Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa

tahapan belajar yang akan dijalani;

Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan

dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang

diperlukan;

Menentukan indikator pencapaian sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
Menetapkan

kriteria

penilaian

dan

mengembangkan

pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK;

instrumen

penilaian

Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan
penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;

i.

Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-

j.

Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran

sumber belajar yang sesuai;

terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan
dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk
memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa;

1) Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata

kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi

capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut courses learning outcomes.

CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (SubCPMK) atau sering disebut lesson learning outcomes
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CPL YANG DIBEBANKAN PADA MATAKULIAH (CPL)
BERSIFAT UMUM
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)
BERSIFAT SPECIFIK THD MATA KULIAH
SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUBCPMK)
DAPAT DIUKUR/DIAMATI
Gambar 8. Tahapan perumusan CPL-CPMK-Sub-CPMK secara garis besar,

Tahapan perumusan CPL sampai menjadi materi pembelajaran adalah seperti gambar

12 dibawah ini.

Gambar 9. Tahapan Menjabarkan CPL secara selaras dalam Sebuah Mata Kuliah
Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam menyusun CPMK dan Sub-CPMK:

Rumusan CPMK
a.

Kalimat rumusan CPMK dan CPL sama, manakala semua kemampuan yang ada
pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait.
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b.
c.
d.

e.

Kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL, manakala hanya beberapa

kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait.
CPMK

mata

kuliah

dapat

berjumlah

saja,

asalkan

dapat

Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang dapat diamati, diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir
proses belajar.

Rumusan CPMK secara akumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang

dibebankan pada mata kuliah terkait

Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat:
·

sebuah

menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh.

Specific

–

rumusan

harus

jelas,

menggunakan

istilah

yang

spesifik

menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan dan keterampilan yang
diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (concrete verbs);

·

Measurable – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang

dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh
mahasiswa;

·

Achievable – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa;

·

Realistic – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat
dicapai oleh mahasiswa;

·

Time-bound – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya.
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Menguasai
konsep
teoritis IPTEK, serta
menguasai formulasi
penyelesaian masalah
prosedural
di
industri.

Menunjukkan
sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya
secara
mandiri.

KU.9
Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan, dan
menemukan kembali
data untuk menjamin
kesahihan
dan
mencegah plagiasi.

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

CPMK 2

Mampu merumuskan
masalah
dan
menyusun hipotesis
penelitian
secara
mandiri, bermutu, dan
terukur (P3,KU2);

CPMK 1

Mampu
menjelaskan
prinsip dan etika dalam
penelitian untuk
menghidari
plagiasi
(KU9, KK4);
Mampu
menyusun
proposal
dan
menjelaskan berbagai
metode
penelitian
dengan sahih dan
bebas plagiasi (KK4,
KU9);

CPMK 3

Mampu
mengumpulkan,
mengolah data dan
menginterpretasi
hasilnya secara logis,
sistematis,
mandiri
dan
bertanggungjawab (S9,
KU2,KU9);

CPMK 4

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah CPMK MP

P .3

S. 9

CPL MK Metodologi Penelitian

CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Metodologi Penelitian (MP)

Mampu
menyusun
proposal penelitian dan
mempresentasikannya
secara mandiri dan
bertanggung jawab (S9,
KU2, KU9).

CPMK 5

Mampu merancang dan
menjalankan penelitian
dengan metodologi
yang benar khususnya
terkait
dengan
pengembangan bidang
IPTEK.

KK.4

Tabel 21. Contoh CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah Metodologi Penelitian

THD MK

SPECIFIK

BERSIFAT

UMUM

BERSIFAT
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CPMK 2

Mampu
merumuska
n masalah
dan
menyusun
hipotesis
penelitian
secara
mandiri,
bermutu,
dan terukur
(CPMK2).

Mampu
menjelaskan
pengertian
tentang
Pengetahua
n, Ilmu dan
Filsafat
&
etika dalam
penelitian
untuk
menghidari
plagiasi
(CPMK1).

CPMK 1

SubCPMK2

(KK4, KU9);

S9, KU2,KU9);

CPMK 3

Mampu
mendesain
sampel
penelitian
serta
merancang
penelitian
secara
mandiri dan
bertanggun
gjawab
(CPMK3).

SubCPMK4

CPMK 4

Mampu
menjelaskan
pengertian
validitas
dan
reliabilitas
dalam
penelitian
(CPMK4).

SubCPMK5

CPMK 4

Mampu
mengembang
kan
instrumen
pengumpul
data
penelitian
secara
mandiri,
bermutu, dan
terukur
(CPMK4).

SubCPMK6

CPMK 4

Mampu
mengolah
data
serta
menginterpret
asi hasilnya
secara
mandiri dan
bertanggungj
awab
(CPMK4).

SubCPMK7

CPMK 5

Mampu
merancang
penelitian
dalam
bentuk
proposal
penelitian &
mempresent
asikannya
secara
mandiri dan
bertanggun
g
jawab
(CPMK5).

SubCPMK8

(S9, KU2, KU9).

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

CPMK 3

Mampu
menjelaskan
berbagai
metode
penelitian
kualitatif dan
kuantitatif
(CPMK3).

SubCPMK3

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK MP)

(P3,KU2);

SubCPMK1

(KU9, KK4);

CPMK

YANG DI

/DIAMATI

DAPAT

DIUKUR

2) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
a. Prinsip penyusunan RPS:

a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah
ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap
tahapan belajar pada mata kuliah terkait.

b) RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa
untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang

dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen

mengajar.

c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat
pada mahasiswa (student centered learning disingkat SCL)

d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015) 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.

c. Isian bagian-bagian dari RPS:

a) Nama program studi Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/
pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.

b) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul Harus sesuai dengan
rancangan kurikulum yang ditetapkan.

c) Nama dosen pengampu Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran
dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.
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d) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK) CPL

yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan

yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan
umum,

keterampilan

khusus,

dan

pengetahuan.

Rumusan

capaian

pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum
dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang

dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk

memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi.

Beberapa butir CPL yanga dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali

dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan
sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (SubCPMK) Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau
istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah

(CPMK atau istilah lainnya yang setara). Rumusan CPMK merupakan jabaran
CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

f) Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran Materi pembelajaran merupakan
rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki
oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/

ranting/bagian

dari

bidang

keilmuan

atau

bidang

keahlian

yang

dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan

dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul

tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain

yang setara. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian

dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus
pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran
yang

disusun

dari

beberapa

bahan

kajian

dari

beberapa

bidang

keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara
terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian

tersebut. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan

keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan
pada Tabel-1). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen
selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK.

g) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran Pemilihan bentuk dan

metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang

diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan
CPL.

Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau

yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran
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lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok,

simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan
estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot
sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel

bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 17 SNDikti.

Tabel 22. Bentuk pembelajaran dan estimasi waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN
a

Kuliah, Responsi, Tutorial
Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

50

60

menit/minggu/semester

b

Belajar Mandiri

2.83

60

menit/minggu/semester

menit/minggu/semester
Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis
Tatap muka

Belajar mandiri

100 menit/minggu/semester
c

Jam

2.83

70 menit/minggu/semester

Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik
Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan,
Pengabdian

Kepada

Masyarakat,

pembelajaran lainnya yang setara.

dan/atau

bentuk

2.83

170 menit/minggu/semester

Pasal 15:

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

(2)

(sks).

Satu sks setara dengan 170 (seratus tuju puluh) menit kegiatan
belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam)

(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
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(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif

selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester
(UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

h) Waktu

Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai
dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya dikonversi dalam satuan

sks, dimana 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester.

Sedangkan 1 semester terdiri dari 16 minggu termasuk ujian tengan semester

(UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Penetapan lama waktu di setiap tahap

pembelajaran didasarkan pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang

disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah
ditetapkan melalui

i)

pengalaman belajar

pembelajaran tersebut.

yang dirancang pada tahap

Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas Pengalaman belajar
mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh

mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa

yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai
kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan

pembelajaran. Proses ini

termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar

j)

mahasiswa.

Kriteria, indikator, dan bobot penilaian Penilaian mencakup prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah
tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang

menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran

dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu
tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k) Daftar referensi Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan
l)

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Format RPS dapat berbentuk
beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau

perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur

minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti, seperti yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya buku ini. Contoh beberapa bentuk format
RPS dan perangkat pembelajaran lainnya terdapat pada lampiran. Sekali lagi

perlu ditekankan bahwa perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri
format RPS nya.
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4. ISIAN BAGIAN-BAGIAN DARI RPS:
1)

Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif,

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah 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.

Karakteristik

pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sbb:
·

proses

Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan
mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

·

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.
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Gambar 10. Proses Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran:

1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
2)

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester.

3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan semester antara.

4) Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
·
·
·

Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang
telah ditetapkan.

5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka
paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan

ujian akhir semester antara.
2)

Penilaian Pembelajaran

Penilaian Pembelajaran adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan

mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar

mahasiswa. Penilaian pembelajaran harus mencakup prinsip penilaian; teknik dan

instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan
penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian sedianya harus mampu menjangkau

indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan
(decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
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a. Prinsip Penilaian
No

Tabel 23. Prinsip Penilaian

Prinsip

Pengertian

Penilaian

1

Edukatif

merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu:

a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

2

b. meraih capaian pembelajaran lulusan

Otentik

merupakan penilaian yang berorientasi pada proses

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang
mencerminkan kemampuan

3

mahasiswa pada saat

proses pembelajaran berlangsung.

Objektif

merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar
yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta
bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang
dinilai

4

Akuntabel

merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan

5

Transparan

merupakan

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal
kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
penilaian

yang

prosedur

dan

hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian
a)

Sikap

Teknik Penilaian
Penilaian

Tabel 24. Teknik dan Instrumen Penilaian

Keterampilan umum

Keterampilan khusus

Teknik

observasi

Observasi,

Penguasaan pengetahuan

partisipasi, unjuk

kerja, tes tertulis,
tes

lisan,

angket

Instrumen

1. Rubrik untuk

dan

penilaian proses
dan atau

2. Portofolio atau
karya desain

untuk penilaian
hasil

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan.

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

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 dalah 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 keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat

diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan,
dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan

b)

kemampuan ketrampilannya.

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 persepsi.

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.
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3. Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki
tingkatan kreteria penilian yang tidak dideskripsikan, namun tetap

diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 25. Contoh bentuk rubrik analitik untuk penilaian presentasi makalah
Aspek/
dimensi
yang
dinilai
Organisasi

Sangat
kurang
(Skor < 20)
Tidak
ada
organisasi yang
jelas.
Fakta
tidak digunakan
untuk
mendukung
pernyataan

isi

Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar tidak
belajar apapun
atau
kadang
menyesatkan

Gaya
presentasi

Pembicara
cemas dan tidak
nyaman,
dan
membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan. Tidak
terjadi
kontak
mata
karena
pembicara lebih
banyak melihat
ke papan tulis
atau layar.

Aspek/dimensi yang dinilai

Kurang

Cukup

Baik

Sangat baik

(21-40)

(41-60)

(61-80)

(skor ≥ 81)

Cukup fokus,
namun bukti
kurang
mencukupi
untuk
digunakan
dalam
menarik
kesimpulan
Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar
tidak belajar
apapun atau
kadang
menyesatkan
Pembicara
cemas
dan
tidak nyaman,
dan membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan.
Tidak terjadi
kontak mata
karena
pembicara
lebih banyak
melihat
ke
papan
tulis
atau layar.

Presentasi
mempunyai
fokus
dan
menyajikan
beberapa
bukti
yang
mendukung
kesimpulanke
simpulan.
Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar
tidak belajar
apapun atau
kadang
menyesatkan
Pembicara
cemas
dan
tidak nyaman,
dan membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan.
Tidak terjadi
kontak mata
karena
pembicara
lebih banyak
melihat
ke
papan
tulis
atau layar.
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Presentasi
mempunyai
fokus
dan
menyajikan
beberapa bukti
yang
mendukung
kesimpulankesi
mpulan.
Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar tidak
belajar apapun
atau
kadang
menyesatkan

Presentasi
mempunyai
fokus
dan
menyajikan
beberapa bukti
yang
mendukung
kesimpulan
kesimpulan.
Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar tidak
belajar apapun
atau
kadang
menyesatkan

Pembicara
cemas dan tidak
nyaman,
dan
membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan. Tidak
terjadi
kontak
mata
karena
pembicara lebih
banyak melihat
ke papan tulis
atau layar.

Pembicara
cemas dan tidak
nyaman,
dan
membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan. Tidak
terjadi
kontak
mata
karena
pembicara lebih
banyak melihat
ke papan tulis
atau layar.

Grade

Skor

Tabel 26. Contoh bentuk rubric holistik

Sangat kurang

<20

Rancangan

yang

Kurang

21–40

Rancangan

yang

cukup

41– 60

baik

61-80

Sangat baik

>81

Kreteria Penilaian

disajikan

tidak

menyelesaikan permasalahan

disajikan

menyelesaikan permasalahan
Rancangan

yang

disajikan

teratur

teratur

dan

namun

tersistematis,

tidak
kurang

menyelesaikan

masalah, namun kurang dapat diimplementasikan

Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah,
dapat diimplementasikan, kurang inovatif

Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah,
dapat diimplementasikan dan inovatif

Tabel 27. Contoh bentuk rubric skala persepsi untuk penilaian presentasi

Aspek/Dimensi Yang
Dinilai

Kemampuan komunikasi

Sangat

Kurang

Cukup

Baik

<20

(21-40)

(41-60)

(61-80)

Kurang

Sangat
Baik
≥80

Penguasaan materi

Kemampuan menghadapi
pertanyaan

Penggunaan alat peraga
presentasi

Ketepatan menyelesaikan
masalah

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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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

kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

perkembangan

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.

·

No

Tabel 28. Contoh penilaian portopolio

Aspek/dimensi yang dinilai

1

Artikel

berasal

dari

jurnal

2

Artikel berkaitan dengan tema

3

Jumlah

Artikel-1

rendah

terindeks dalam kurun waktu 3
tahun terakhir.

dampak polusi industri
artikel

sekurang-

kurangnya membahas dampak
polusi industri pada manusia

4

5

dan lingkungan

Ketepatan meringkas isi bagianbagian
artikel

penting

Ketepatan

dari

abstrak

meringkas

konsep

pemikiran penting dalam artikel
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tinggi

Artikel-2

rendah

tinggi

Artikel-3

rendah

tinggi

No
6

Aspek/dimensi yang dinilai
Ketepatan

meringkas

metodologi

yang

7

Ketepatan

meringkas

8

Ketepatan

9
10

dalam artikel

dalam artikel

hasil

tinggi

Artikel-2

rendah

tinggi

Artikel-3

rendah

tinggi

digunakan

penelitian dalam artike
pembahasan

Artikel-1

rendah

hasil

meringkas

penelitian

Ketepatan meringkas simpulan
hasil penelitian dalam artikel
Ketepatan

memberikan

komentar pada artikel jurnal

yang dipilih

Jumlah skor tiap ringkasan artikel
Rata-rata skor yang diperoleh

c)

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

c.1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian,

instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot

penilaian dilakukan dengan :
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a.

Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:
1.

Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap

2.

Kegiatan pemberian tugas atau soal;

dan/atau penilaian ulang;

3.

Observasi kinerja;

4.

Pengembalian hasil observasi; dan

5.

Pemberian nilai akhir.

Komponen evaluasi pembelajaran mata kuliah sebagai berikut:
Untuk mata kuliah non praktikum
-

Kehadiran 10% (kehadiran kuliah minimal 75%)
Minimal penugasan 40% (4 kali tugas)
Maksimal ujian (UTS dan UAS) 50%

Untuk mata kuliah dengan praktikum
-

Kehadiran 10% (kehadiran kuliah dan praktikum minimal
75%)

Penugasan 20% (3 kali)

Praktikum 20% (tugas 4)

Ujian (UTS dan UAS) 50%

c.2. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
dan dapat dilakukan oleh:
i.

ii.

iii.

Dosen pengampu atau tim dosen pengampu/tim dosen penguji;
Dosen

pengampu

atau

tim

dosen

pengampu

dengan

Dosen

pengampu

atau

tim

dosen

pengampu

dengan

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

c.3. Pelaporan Penilaian

Mekanisme pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa

dalam menempuh suatu mata kuliah. Nilai evaluasi pembelajaran
ini berbentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan nilai akhir

berbentuk huruf dengan bobot 0 sampai 4. Adapun rumusan

konversi nilai angka ke nilai huruf dan bobot seperti pada table di

bawah ini.
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No
1

Tabel 29. Konversi Nilai Angka Ke Nilai Huruf

Kisaran Nilai

2

75-79,99

4

65-69,99

3
5
6
7
8
9

Nilai Huruf

80-100

Bobot

A

Baik

B

3,00

60-64,99

B-

55-59,99

C+

40-49,99

D

Baik
Baik

2.67

Cukup

2.33

C

0-39,99

3.33

3.67

B+

50-54,99

Sangat baik

A-

70-74,99

Cukup

2.00

Cukup

1,00

E

Predikat

4

Kurang

0

Gagal

Evaluasi Capaian Pembelajaran Program Studi

Capaian pembelajaran program studi perlu dilakukan

ketercapaian pada setiap akhir pembelajaran. Perhitungan
dilakukan

berdasarkan

tahun

akademik

tertentu.

Untuk

menentukan ketercapaian dari suatu capaian pembelajaran
program studi tertentu dilakukan dengan menghitung rata-rata

IP (Indeks Prestasi) dari mata kuliah-mata kuliah yang terkait

dengan capaian pembelajaran tersebut. Tabulasi evaluasi pada
suatu akhir tahun akademik dapat dicontohkan seperti table di

bawah ini:

Tabel 30. Evaluasi Capaian Pembelajaran Program Studi

Capaian Pembelajaran
(KODE CP1)

Capaian Pembelajaran 1

IPK MK1

IPK MK Pendukung
IPK MK2

IPK MK3

IPK MK4

Rata-rata
IPK CP

Capaian Pembelajaran 2
…

Mencari IPK Mata Kuliah

Untuk mencari IPK Mata Kuliah Pendukung dari suatu Capaian

Pembelajaran dihitung dengan menentukan nilai bobot pada
setiap

skor

nilai

berdasrkan

mendapatkan nilai tersebut.

banyaknya

mahasiswa

yang

Misalnya mata kuliah MK1 diikuti oleh 50 mahasiswa dengan
perolehan nilai sebagai berikut:
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Nilai

A

Bobot

A-

B+

B

B-

C+

C

D

E

Total

1

1

50

0

159,03

Jumlah

4

10

3,67

3.33

3,00

2,67

2,33

2,00

1,00

Skor

40

36,7

33,3

15

26,7

2,33

4,00

1,00

Mhs

(jumlah
mhs

10

10

5

10

1

2

0

-

x

Bobot)

IPK MK

159,03/50
=3,2

Catatan, Nilai E yang dikarenakan mahasiswa tidak ikut ujian UAS tidak dijadikan
sebagai pembagi.

Mencari Rata-rata IPK CP

Untuk mencari rata-rata IPK CP dari suatu capaian pembelajaran dihitung dengan
melakukan perhitungan rata-rata terbobot dengan menggunakan sks mata kuliah

sebagai bobot.

Contoh:

Capaian pembelajaran CP1 memiliki 4 mata kuliah pendukung
yaitu MK1 3 sks, MK2 4 sks, MK3 2 sks, dan MK4 3 sks, dengan
data-data berikut:

Mata Kuliah

Bobot SKS
IPK MK
Skor

(bobot sks x IPK MK)

b.

MK1

MK2

2,5

3,11

3

7,5

MK3

4

2

2,98

12,44

5,96

MK4

3

3,05

Total
12
-

9,15

35,05

Rata-rata IPS

35,05/12
= 2,92

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap semester
dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
=∑

(

∑

(

)
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c.

d.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program
studi dinyatakan dengan indeks prestasi komulatif (IPK).
=∑

(

∑

(

)

Kelulusan Mahasiswa

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang
mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50

(tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. Adapun urutan

predikat kelulusan mahasiswa dapat dilihat table di bawah ini.

Program

Diploma dan Sarjana

Tabel 31. Predikat Kelulusan

IPK

Predikat Lulusan

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh

seluruh

beban

belajar

yang

ditetapkan

dan

memiliki

capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)
2,76-3,00

Memuaskan

>3,50

Pujian

3,01-3,50
studi

masa

Sangat Memuaskan

maksimal
n+1

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan
surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
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C.

TAHAP EVALUASI PROGRAM KURIKULUM.

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu

pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang

sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum
antara lain 1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepansi Provus; 3) Model

Evaluasi Daniel Stufflebeam‟s CIPP (Context, input, process, product); 4) Model Evaluasi Empat Level

Donald L. Kirkpatrick; dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan

penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus untuk mengevaluasi

kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap
perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional
(Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

Model evaluasi dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait satu tahapan
tahapan berikutnya, sebagai berikut,

Gambar 11. Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan, tahapan Instalasi,

tahapan proses, tahapan hasil, dan tahapan pembiayaan. Evaluasi pada tiap tahapan
dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar

kinerja unsur tersebut yang telah ditetapkan (Provus, 1969).
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Tabel 32. Tahapan Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Gambar di bawah menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan

membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah
ditetapkan.

Kesenjangan

antara

kinerja

mutu

terhadap

standar

menjadi

bahan

pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang

dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan

perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai
dalam proses evaluasi.

Gambar 12. Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

Selanjutnya, pada contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan siklus kurikulum pendidikan
tinggi pada Gambar-2, setiap program studi atau institusi perguruan tinggi dapat memilih

unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi berbeda dari contoh berikut. Pada contoh

berikut di bawah ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain &

pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan

kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa
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unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya, seperti yang dijelaskan pada table di
bawah.

Tabel 33. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi

Kinerja Mutu

Standar Kinerja Mutu

I

1.

Profil lulusan;

1.

2.

Bahan kajian;

2.

3.

CPL Prodi (KKNI & SNDikti);

3.

bentuk pembelajaran,

4.

Perangkat Pembelajara(RPS,

5.

Analisis Kebutuhan

II

Desain

Pengembangan

Kurikulum

&

4.

5.

Mata kuliah (sks, bahankajian,
metode pembelajaran);

RT, Instrumen

Penilaian, bahan ajar,

III

Sumber daya

6.
7.
8.

media pembelajaran);

Pelaksanaan
Kurikulum
VI

Pembiayaan

Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil
Lulusan;

Standar Isi & Proses SN-Dikti &
SPT, CPL Prodi & Bahan kajian;

Standar Isi & Proses SN-Dikti &
SPT, Panduan-Panduan, Mata

kuliah;

Sumber belajar;

7.

SN-Dikti, SPT;

Pelaksanaan pembelajaran;

9.

SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK;

Fasilitas belajar;

11. Kompetensi tendik;

Capaian

ilmu;

UU no.12/thn.2012, SN-Dikti;

Pelaksanaan

V

Renstra PT, Asosisasi

Prodi/profesi, konsorsium bidang

6.

Kecukupan);

9.

Kurikulum

Prodi/profesi;

Dosen & Tendik (Kualifikasi &

IV

Proses

Renstra PT, Asosisasi

8.

10. Kompetensi dosen;

SN-Dikti, SPT;

10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK;
11. SN-Dikti, SPT;

12. Sumber belajar;

12. SN-Dikti, SPT;

13. Fasilitas belajar;

13. SN-Dikti, SPT;

14. Capaian CPL;

14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi;

15. Masa Studi;

15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;

16. Karya ilmiah;

17. Biaya kurikulum (penyusunan,
pelaksanaan, evaluasi)

17. Standar pembiayaan: SN-Dikti,
SPT.

Berikut adalah salah satu contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi dengan mengambil
standar Deskriptor KKNI, SN-Dikti dan profil lulusan.
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Gambar 13. Contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi

Sumber : Panduan Penyusunan Kurikulum Kemenristek Dikti Th. 2018

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini

adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL

Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang prodinya? khususnya

pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Apakah CPL Prodi juga sudah
mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jejang program studinya? khususnya pada aspek

sikap, dan keterampilan umum. Secara keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan

profil lulusan yang telah ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian dengan
standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak

sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi
dilakukan pada tiap-tiap butir CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi

ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya

evaluasi terhadap mata kuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu
akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti yang tersaji pada tabel-34.

Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan

sesuai SN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL); (2) Standar isi pembelajaran; (3) Standar proses pembelajaran; (4) Standar penilaian

pembelajaran, dst
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1.

Keputusan Rektor Nomor : 040/Skep/Rek/XI/2019
Tahun 2019
CONTOH RPS YANG DIGUNAKAN

Contoh penyusunan RPS MK ……………. ini, terdiri dari tahapan:

1.
2.

3.

4.

5.

Penurunan CPL yang dibebankan pada MK……………, menjadi CPMK dan Sub-CPMK

secara selaras;

Analisis Pembelajaran;

Rencana Pembelajaran Semester (RPS);

Tabel Penilaian & Evaluasi CPL yg dibebankan pada MK ……………….. ;
Format Rencana Tugas mahasiswa
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Diagram Analisis Pembelajaran Mata Kuliah Metode Penelitian, Prodi Sarjana.

&

Pengolahan data dan analisis statistik

Garis Entry

Behavior

Sub-CPKM-1. mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu,
filsafat & etika dan plagiasi dlm penelitian [C2,A3], (mg ke 1-2);

Sub-CPMK-2. mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan
kuantitatif [C2,A3],(mg ke 3-4);

reliabilitas

Sub-CPMK-4. mampu menjelaskan validitas dan
pengukuran dalam penelitian [C2,A3] (mg ke 7);

Sub-CPMK-3. mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun
hipotesa penelitian dg sumber rujukan bermutu, terukur dan sahih[C3,A3]
(mg ke 5-6);

EVALUASI/UJIAN TENGAH SEMESTER (mg ke 8)

Sub-CPMK-5. mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dg sistematis, bermutu, dan
terukur. [C3,A3], (mg ke 9-10);

Sub-CPMK-6. mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg kinerja
mandiri, bermutu, dan terukur. [C3,A3] (mg ke 11-12);

Sub-CPMK-7. mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian
mempresentasikan nya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C6,A3,P3], (mg ke 13-15);

EVALUASI/UJIAN AKHIR SEMESTER (mg ke 16)

CPMK Mata Kuliah Metode Penelitian: Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian dalam bidang Teknik Fisika dg kinerja mandiri,
bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dgn sikap bertanggungjawab.

Contoh Model RPS :
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Capaian Pembelajaran (CP)

Metodologi Penelitian
Otorisasi

Nama Mata Kuliah

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Kode Mata
Semester
Tanggak Penyusunan
Kuliah
Bobot (sks)
TF141361
2
6
2 September 2018
Nama Koordinator Pengembang
Koordinator Bidang Keahlian (Jika
Kepala PRODI
RPS
Ada)
Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan
Nama Terang
Nama Terang
Nama Terang
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
S9
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P3
Menguasai konsep yang terkait dengan bidang instrumentasi, akustik dan fisika bangunan, energi dan pengkondisian
lingkungan, bahan, dan fotonika.
KU1
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.
KU2
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU9
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan
dan mencegah plagiasi
KK4
Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan
pengembangan bidang Teknik Fisika.
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1
Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian (KU9, KK4);
CPMK2
Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian sesuai dengan kaidah umum penelitian

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS ……………………
JURUSAN / PROGRAM STUDI …………………

Contoh RPS Model 2 Mata Kuliah Statistik
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Daftar Referensi

Bahan
Kajian
Pembelajaran

/

Diskripsi Singkat MK

Materi

(P3,KU1,KK4);
CPMK3
Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian bidang fisika (KK4);
CPMK4
Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1);
CPMK5
Mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri (S9, KU2, KU9).
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian yang akan digunakan kelak pada saat
melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika
dalam penelitian, merumuskan permasalahan, membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang
dipilih nya, mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian.
1. Pengetahuan, ilmu dan filsafat; pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan
penelitian.
2. Perumusan masalah dan tinjauan pustaka; identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, perumusan masalah.
3. Metode Penelitian; penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan,
penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu,
penelitian tindakan.
4. Kerangka Teoritis dan Penyusunan Hipotesis; dasar teori, variabel, hipotesis.
5. Pemilihan Sampel; terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode penentuan
sampel, desain sampel.
6. Pengembangan instrumen pengumpul data; spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, validitas
dan reliabilitas instrumen, penentuan perangkat akhir instrumen.
7. Pengumpulan data dan pengolahan data; jenis data (kuantitatif, kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan data
statistik.
8. Rancangan eksperimental sederhana; anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya.
Utama:
1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative
Research (4 ed.). Boston: PEARSON.
2. Katz, M. (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. London: Springer.
3. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (Second Revised ed.). New Delhi: New Age
Internasional (P) Limited.
4. Singh, Y. (2006). Fundamental of Research Methodology and Statistics. New York: New Age International.
5. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA: Rowman
& Littlefield Publishers.
Pendukung:
1. Blessing, L. C. (2009). DRM a Design Research Methodology. London: Springer.
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Sub-CPMK
(Kemampuan
akhir yang
direncanakan)

(2)
· Mampu
menjelaskan
tentang
Pengetahuan,
Ilmu, filsafat &
etika dan
plagiasi dlm
penelitian
[C2,A3]
· Mampu
menyelesaikan
studi kasus
penelitian

Minggu
Ke-

(1)
1,2

Bahan Kajian
(Materi
Pembelajaran)

(3)
Pengertian
pengetahuan, ilmu
dan
filsafat,
pendekatan ilmiah
dan non ilmiah,
tugas ilmu dan
penelitian.
Etika
dalam
penelitian.

Nama Dosen Pengampu
Mata kuliah prasyarat (Jika
ada)

On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://kampus.akp
rind.ac.id

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran
[Media & Sumber
Belajar]
(4)
· Bentuk: Kuliah
Aktifitas di
kelas:
· Metode: Diskusi
kelompok dan
studi kasus
· Media: Komputer
dan LCD
Projector atau
gadget dan
internet
BM:
2x(2x60”)

TT:
2x(2x60”)

(5)
TM:
2x(2x50”)

Estimasi
Waktu

(6)
Mencari
materi
makalah secara online
dengan
menggunakan
aplikasi e-Learning
dan
menyusun
ringkasan
dlm
bentuk
makalah
tentang pengertian
pengetahuan, ilmu
dan filsafat berserta
contoh nya. (Tugas1)
· Makalah: studi
kasus etika
dalam penelitian
terkait dengan
plagiasi. (Tugas-

Pengalaman
Belajar Mahasiswa

Bentuk
non- test:

Tulisan
makalah
· Presentasi

(7)
Kriteria:
· Ketepatan dan
penguasaan
Rubrik
deskriptif
untuk
presentasi

Kriteria &
Bentuk

2. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.
3. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
4. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
5. Suryabrata, & Sumadi. (2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
………………………….
Statistik

(8)
· Ketepatan
menjelaska
n tentang
pengetahua
n, ilmu dan
filsafat;
· Ketepatan
menjelaska
n
pengertian
etika dalam
penelitian
· Sistematika
dan gaya
presentasi

Penilaian
Indikator

(9)
10

Bobot
(%)

74

16

8

3

Kajian Pustaka
mengidentifikasi
permasalahan,
perumusan
masalah
dan
hipotesis
deskriptif,
komparatif,
asosiatif
dan
komparatifasosiatif.

Dst…….
Ujian Tengah Semester
Dst……..
Ujian Akhir Semester

Mampu
merumuskan
permasalahan
penelitian
dan
menyusun
hipotesa penelitian
dengan
memperhatikan
dan menerapkan
nilai humaniora
[C3,A3]

On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://kampus.akp
rind.ac.id

BT:
1x(2x60”)

Aktifitas di kelas:
· Metode:
Diskusi
kelompok
dan
Discovery
Learning
· Media:
Komputer
dan
LCD Projector
atau gadenganet
da internet
BM:
1x(2x60”)

TM:
1x(2x50”)

Bentuk:
Kuliah

2)

· Merumuskan
masalah dan
hipotesis
deskriptif,
komparatif,
asosiatif dan
komparatifasosiatif secara
daring dengan
aplikasi eLearning (Tugas3).

· Mengkaji dan
mensarikan
artikel jurnal
yang download
dari internet.
(Tugas-3)
Bentuk
nontest:
· Ringkasan
artikel jurnal
dan road
map nya;
· Rumusan
masalah dan
hipotesis
penelitian;

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
· Ketepatan
sistematika
n dan
mensarika
n artikel
jurnal;
· Ketepatan
dan
kesesuaian
merumusk
an masalah
dan
hipotesis
deskriptif,
komparatif
, asosiatif
dan
komparatif
- asosiatif;

25

20

5
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Catatan:

kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau

telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang

akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan

kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk

penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,

Tabel Penilaian & Evaluasi CPL pada MK Metodologi Penelitian
Mg

1-2

3-4

CPL

CPL6

CPL2

CPMK
(CLO)

CPMK6

CPMK2

Sub-

CPMK

Indikator

Sub-

CPMK-1

Sub-

CPMK-2

I-1.1
I-1.2
I-1.3
I-2.1
I-2.2

CPL-

CPMK-

Sub-

I-3.1

7

CPL-

CPMK-

Sub-

I-4.1

8

Evaluasi Tengah Semester (ETS)

9-10

2

4

2

CPL-

CPMK-

15

+

+

2

CPL8

+

CPL9

2

CPMK8

+

CPMK9

I-3.2

I-4.2
I-5.1

I-5.2
I-5.3
I-5.4

Sub-

I-6.1

Sub-

I-7.1

CPMK-6

13-

16

CPMK-4

CPMK-5

12

14-

CPMK-3

Sub-

11-

Bobot
(%)

(LLO)

5-6

4

Soal (bobot%)

CPMK-7

I-6.2

I-7.2
I-7.3
I-7.4

3,5

Tugas-1
Tugas-2

Soal

Kuis-1

Esay

Tugas-3

Tugas-4
Soal

ETS

Tugas-5

Soal

ETS

Esay

Esay

Tugas-6

Tugas-7

EAS

Tugas-8

Soal

Kuis-2

Esay

Esay

5

10

15

10

15

5

5

5

10

10

15

5

5

5

2

EAS

5

Esay

(0-100)

5

Tugas-9ABC
Soal

Mhs

3

5

(5%)

Soal

3,5

Nilai

5

30

I-7.5
I-7.6
I-7.7

Evaluasi Akhir Semester (EAS)

Total bobot (%)

10
0

100

Nilai akhir mahasiswa (Σ(Nilai Mhs) X (Bobot%))

Catatan: CLO = Courses Learning Outcomes, LLC = Lesson Learning Outcomes
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(Nilai Mhs)

X (Bobot%)

Lampiran 2.
Keputusan Rektor Nomor : 040/Skep/Rek/XI/2019
Tahun 2019
Format Dokumen Kurikulum

77

KURIKULUM
PROGRAM STUDI [Nama Program Studi]
FAKULTAS [Nama Fakultas]

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
YOGYAKARTA
2019
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IDENTITAS PROGRAM STUDI
Program Studi
Jurusan/Fakultas
Nomor SK Pendirian
Akreditasi Program Studi

:
:
: [ SK Pendirian DIKTI]
: [ Peringkat akreditasi dan Nomor SK ]

Nama Kurikulum

: [ Nama kurikulum ]

Ketua Program Studi
Laboratorium

: [ Nama Ketua Prodi ]
: [Nama-nama Laboratorium ]
[nama laboratorium 1]
[nama laboratorium 2]
[nama laboratorium 3]
dst

Yogyakarta, [tg-bl-th]
Ketua Jurusan [nama

Dekan Fakultas [nama fakultas ]
jurusan]

([nama] )
NIK :

( [nama] )
NIK :
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.

SALINAN SURAT TUGAS TIM KURIKULUM
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DAFTAR ISI
Halaman Judul
Identitas Program Studi
Salinan Surat Tugas Tim Kurikulum
Daftar Isi
Bab I Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi
Bab II Capaian Pembelajaran Program Studi
Bab III Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah
Bab IV Deskripsi Mata Kuliah
Bab V Evaluasi Capaian Pembelajaran
Bab VI Syarat Kelulusan
Lampiran 1: RPS Setiap Mata Kuliah
Lampiran 2: Aturan Konversi Kurikulum
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i
ii
iii
iv
[hal]
[hal]
[hal]
[hal]
[hal]
[hal]
[hal]
[hal]

BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
1.1 Pernyataan Visi Program Studi

1.2 Pernyataan Misi Program Studi

1.3 Pernyataan Tujuan Program Studi

[dikuti dengan paragraf yan menjelaskan keterkaitan visi, misi, dan tujuan program
studi dengan profil lulusan program studi secara singkat yang diharapkan dari
program studi]
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BAB II
CAPAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI [nama prodi]
[ Pada bab ini diuraikan profil lulusan progam studi yang akan dicapai dengan
penerapan kurikulum ini. Selanjutnya ditentukan capaian pembelajaran program
studi dengan mempertimbangkan level KKNI yakni empat deskripsi kriteria KKNI
(lihat gambar 1), dan

Gambar 1. Empat Unsur Deskripsi KKNI

Gambar 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
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Juga mempertimbangkan juga 3 unsur deskripsi SNPT. Tampak dari gambar 1 dan
gambar 2, bahwa ketrampilan kerja yang dimaksud dalam 3 unsur SNPT merupakan
gabungan dari Ketrampilan kerja dan wewenang dan tangung jawab dalam
deskripsi KKNI. Oleh karena itu untuk menggabungkan deskripsi tersebut, dengan
menyesuaiakan dengan Pasal 5 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 digunakan
format bahwa capain pembelajaran adalah :
Sikap Tata Nilai (diambil dari Lampiran A point 1 sampai j Permenristek

-

Dikti No 44 tahun 2015)
Penguasaan Pengetahuan, yang merupakan penguasaan pengetahuan

-

program studi sesuai profi lulusan
Keterampilan kerja yang terdiri dari

-

1. keterampilan kerja umum, yang berisi kemampuan manajerial,
kewenangan dan tanggung jawab yang diambilkan dari Lampiran C
point a sampai i Permenristek Dikti No.44 tahun 2015 (untuk program
Sarjana), dan Lampiran B point a sampai h Permenristek Dikti No.44
tahun 2015
2. Keterampilan kerja khusus yang berisi ketrampilan khusus program
studi sesuai profil lulusan
2.1 Profile Lulusan [nama prodi]
Profil lulusan program studi …. adalah seperti tabel 2.1 berikut ini
No
1
2

Tabel 2.1 Profil lulusan Program Studi ….
Profil Lulusan
Keterangan
Profil lulusan pertama
Lulusan ini diharapkan akan mampu
melakukan ini…mengerjakan ini dst
Profil lulusan kedua
Lulusan ini diharapkan akan mampu
melakukan ini…mengerjakan ini dst

2.2 Capaian Pembelajaran Aspek Sikap Tata Nilai
Lulusan program studi … Institut Sains & Teknologi AKPRIND adalah sarjana
yang memiliki karakter sikap dan tata nilai seperti dalam Tabel 2.2 berikut :
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Tabel 2.2 Capaian Pembelajaran Aspek Sikap
Sikap
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religious (bertaqwa)
2
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral,dan etika (junjung nilai)
3
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila (kontribusi dasar pancasila)
4
berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa (berperan dan bangga tanah air)
5
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
(hargai anekaragaman)
6
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan (kerjasama)
7
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara (taat hukum)
8
menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (internalisasi
nilai)
9
menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri (tanggung jawab)
10
menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan. (semnagat mandiri wirausaha)
Catatan : Kode dapat digunakan juga : 1.1, 1.2,… sampai 1.10
No
1

Kode*
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

2.3 Aspek Penguasaan Pengetahuan
[Aspek Penguasaan pengetahuan diuraikan

dari profil lulusan.Karena

dimungkinkan dua profil lulusan yang berbeda memiliki aspek pengetahuan yang
sama, maka untuk menentukan Capaian pembelajaran Prodi aspek penguasaan
pengetahuan adalah dengan menggabungkan

Capaian Pembelajaran Aspek

Penguasaan Pengetahuan dari tiap profil]
Tabel 2.3.1 Aspek Penguasaan Pengetahuan Berdasarkan Profil Lulusan
No
Profil Lulusan
Aspek Penguasaan Pengetahuan
1
Profil lulusan satu
1. Menguasai…
2. Memiliki pemahaman tentang …
2
Profil lulusan dua
3. Menguasai…
4. Memiliki pemahaman tentang …
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Rangkuman Capaian Pembelajaran Program Studi Aspek Penguasaan
Pengetahuan
Tabel 2.3.2 Capain Pembelajaran Prodi Aspek Penguasaan Pengetahuan
No Capain Pembelajaran Aspek Penguasaan Pengetahuan
Kode*
1
Menguasai pengetahuan tentang ..
P1
2
Memiliki pemahaman dan …
P2
…
…
Catatan : Kode dapat digunakan : 2.1, 2.2,….2…

2.4 Capaian Pembelajaran Aspek Ketrampilan Kerja
2.4.1 Aspek ketrampilan Umum
Lulusan program studi … memiliki ketrampilan umum yang berupa
kemampuan manajerial sebagaimana Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4 Capaian Pembelajaran Aspek Ketrampilan Umum
No
Aspek Ketrampilan Umum
1
mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau keahliannya serta sesuai dengan
standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang emperhatikan 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 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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi
4
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 bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya
8
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
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Kode*
KU1

KU2
KU3

KU4
KU5
KU6
KU7

KU8

No

Aspek Ketrampilan Umum
Kode*
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan KU9
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
Catatan : Kode dapat digunakan juga : 3.1.1,3.1.2,…3.1.9

9

2.4.2 Aspek Ketrampilan Khusus
[ aspek ketrampilan khusus dibuat berdasarkan profil lulusan ]
Tabel 2.4.1 Aspek Keterampilan Khusus Berdasarkan Profil Lulusan
No
Profil Lulusan
Aspek Keterampilan Khusus
1
Profil lulusan satu
1. Mampu melakukan …
2. Memiliki pemahaman tentang …
2
Profil lulusan dua
3. Menguasai…
4. Memiliki pemahaman tentang …
Rangkuman Capaian Pembelajaran Program Studi Aspek Keterampilan
Khusus
Tabel 2.4.2 Capain Pembelajaran Prodi Aspek Keterampilan Khusus
No
Capain Pembelajaran Aspek Penguasaan Pengetahuan
Kode*
1
Menguasai pengetahuan tentang ..
KK1
2
Memiliki pemahaman dan …
KK 2
…
…
Catatan : Kode dapat digunakan : 3.2.1, 3.2.2,….,3.2…
2.5 Profil Generik Lulusan AKPRIND
2.5.1 Capaian Pembelajaran Lulusan IST AKPRIND Yogyakarta
Lulusan Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakara akan dibekali ilmu
dan pengetahuan agar memiliki :
1)

Keunggulan Pada Bidangnya.

2)

Wawasan lingkungan

3)

Jiwa Entrepreneurship

4)

Wawasan penjaminan mutu

5)

Wawasan kebangsaan

2.5.2. Kesesuaian CPL Program Studi … dengan CPL Generik IST AKPRIND
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Tabel 2.5. menunjukkan kesesuaian antara capaian pembelajaran Program
studi ………. terhadap capaian pembelajaran generik IST AKPRIND.
Tabel 2.5. Kesesuaian CPL Program Studi …..
dengan CPL Generik IST AKPRIND

√

√

√

√
√

√

√

√

5. Memiliki wawasan
kebangsaan

√

4. Memiliki wawasan
penjaminan mutu

√

3. Memiliki Jiwa
Entrepreneurship

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
P1
P2
P3
P4
…
KU1
KU2
KU3
KU4
KU5
KU6
KU7
KU8
KU9
KK1
KK2
KK3
KK4
…

2. Memiliki wawasan
lingkungan

Kode CPL

1. Unggul Pada
Bidangnya (dari
Prodi), dari Visi

PROFIL LULUSAN PROGRAM SARJANA IST AKPRIND

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

88

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

2.6.1

Kompetensi Softskill Lulusan IST AKPRIND Yogyakarta
Contoh Kurikulum dari program studi …….. memiliki materi dan metode

pembe-lajaran/evaluasi

yang

membentuk

kompetensi

softskill

lulusan

IST

AKPRIND, yaitu:
1.

Manajemen pribadi: Kemampuan untuk memotivasi diri dan mengatur
perilaku sesuai dengan tujuan, dengan sikap positif dan percaya diri dalam
berbagai situasi.

2.

Keterampilan sintesis dan analisis: Keterampilan untuk menggunakan
penalaran terhadap pengetahuan dan pengalaman menemukan masalah dan
solusinya.

3.

Belajar sepanjang hayat: Menggunakan kesempatan belajar formal maupun
informal dalam kehidupan individu untuk memelihara pengembangan dan
peningkatan dirinya.

4.

Kemampuan

komunikasi:

Kemampuan

untuk

menyampaikan

dan

menerima pendapat pihak lain secara bijaksana, baik secara lisan maupun
tulisan.
5.

Kemampuan kerjasama kelompok: Kemampuan untuk bekerja sama
dengan anggota kelompok dengan berbagai karakter, untuk

tercapainya

tujuan bersama.
6.

Keterbukaan terhadap keberagaman: Sikap saling menghargai dan
toleransi terhadap orang lain yang berbeda suku bangsa, agama, latar
belakang, sosial, ekonomi, dan perbedaan lainnya.

7.

Integritas dan konsisten terhadap nilai: Kemampuan untuk bertindak
konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika yang ada di tengah
masyarakat.

8.

Keterampilan Organisasi: Kemampuan untuk mengelola berbagai sumber
daya

organisasi,

menetapkan

prioritas,

membuat

perencanaan

dan

mengkoordinasikan kegiatan untuk menyelesaikan kerja secara efisien,
sehingga sasaran kerja tercapai.
9.

Kepemimpinan:

Kemampuan

untuk

menjadi

tauladan,

membantu,

memotivasi dan mempengaruhi orang untuk bekerja menuju suatu tujuan
bersama.

89

Tabel 2.6. menunjukkan kesesuaian antara capaian pembelajaran program
studi ……………. terhadap kompetensi softskill lulusan IST AKPRIND Yogyakarta.
Tabel 2.6. Kesesuaian CPL Program Studi ……….
dengan Kompetensi Softskill Lulusan IST AKPRIND Yogyakarta

√
√

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√
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√
√
√

10. Kepemimpinan

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√
√

√

9. Keterampilan Organisasi

6. Kemampuan kerjasama
kelompok
√

8. Integritas dan konsisten
terhadap nilai

√

7. Keterbukaan terhadap
keberagaman

√

√

5. Kemampuan komunikasi

√

4. Belajar sepanjang hayat

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
P1
P2
…
KU1
KU2
KU3
KU4
KU5
KU6
KU7
KU8
KU9
KK1
KK2
KK3
…

2. Keterampilan sintesis dan
3. Analisis

Kode CPL

1. Manajemen pribadi

KOMPETENSI SOFTSKILL LULUSAN IST AKPRIND
YOGYAKARTA

√
√
√

√
√
√

√
√

BAB III
BAHAN KAJIAN DAN PENETAPAN MATA KULIAH
3.1 Bahan Kajian Program Studi
[ diuraikan bahan kajian program studi ……. Berdasarkan rumpun bidang
ilmu. Bahan kajian diambilkan dari kelompok bidang ilmu sejenis. Bahan Kajian
sebagai dasar penetapan mata kuliah disusun dapat berbentuk table seperti Tabel
3.1]

No
1.

Tabel 3.1 Bahan Kajian Program Studi dan Kode
Nama Kelompok
Uraian Isi Bahan Kajian
Bahan Kajian
[berisi nama kelompok [berisi uraian tentang isi bahan
Bahan kajian ]
kajian tersebut secara singkat]

Kode
[Kode
Bahan
Kajian]

3.2 Penetapan Mata Kuliah
[ Berdasarkan bahan kajian yang diambil oleh program studi dan capaian
pembelajaran yang telah dirumuskan penetapan Mata Kuliah, seperti pada Tabel
3.2.1 ]
Tabel 3.2.1 Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan Capaian Pembelajaran dan Bahan
Kajian
Capaian
Pembelajaran
S1
S2
...
P1
P2
...
KU1
KU2
...
KK1
KK2
...

A
KM1

B
KM2

Bahan Kajian
D
E
F

C

G

KM3
KM4
KM5
KM6
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H

I

...

Keterangan :
S1,S2,..,P1,P2,..KU1,KU2,
A,B,C,D
KM1,KM2,KM3
Matrik dapat disusun juga dengan
dan bahan kajian juga tanpa kode

: Kode Capaian Pembelajaran
: Kode Bahan Kajian
: Kode Mata Kuliah
capaian pembelajaran dituliskan asli tanpa kode

Dimungkinkan membuat matrik dengan alternative lain dari Tabel 3.2.1 , yaitu
dengan membuat matrik dengan baris-baris adalah capain pembelajaran sedangkan
kolom adalah mata kuliah yang diambilkan/terkait dengan

suatu bahan kajian

tertentu. Alternatif matrik tersebut adalah seperti Tabel 3.2.2 berikut ini :

Tabel 3.2.2 Capaian Pembelajaran Program Studi dengan Mata Kuliah
Bahan Kajian 1
Bahan Kajian 2
Capaian
Pembelajaran mkA* mkB mkC mkD mkE mkF mkG mkH mkI
√
S1
√
S2
S3
...
√
P1
√
P2
P3
...
√
√
KU1
KU2
KU3
...
KK1
KK2
KK3
...

...

Keterangan : mkA* = Mata Kuliah A

3.3 Struktur Mata Kuliah
[ mata kuliah yang terbentuk selanjutnya dikelompokkan minimal berdasarkan dua
kelompok, yaitu berdasarkan wajib dan pilihan, dan berdasarkan semester]
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3.3.1 Mata Kuliah Wajib dan Pilihan
[Untuk menyelesaikan program studi …. diwajibkan menempuh ..sks mata kuliah
wajib dan … sks mata kuliah. Disediakan … sks mata kuliah pilihan yang dapat
diambil berdasarkan kepada ….. Daftar Mata Kuliah seperti pada table 3.3]

No
1.
2.
…
…
1
2.
…

1
…

Tabel 3.3 Daftar Mata Kuliah Wajib dan Pilihan
KODE
NAMA MATA KULIAH
MATA KULIAH WAJIB
Kode1
Nama mata kuliah 1
Kode2
Nama mata kuliah 2
…
…
…
…
Total Sks
MATA KULIAH PILIHAN PRODI
Kode1
Nama mata kuliah 1
Kode2
Nama mata kuliah 2
…
…
Total Sks
MATA KULIAH PILIHAN PRIBADI
(Matakuliah lintas Program studi)

SKS
2
3
..
..
..
2
3
..

…
…
..
Maksimal 3 Sks
Total Sks
Catatan: Jumlah Sks Mata Kuliah Pilihan Pribadi Maksimum 3 Sks, dengan
total jumlah Sks Matakuliah Pilihan Prodi dan Pilihan Pribadi adalah 14
Sks.

3.3.2 Distribusi Mata Kuliah Per Semester
[ distribusi mata kuliah persemester disusun berdasarkan alokasi yang
mempertimbangkan keseimbangan sebaran mata kuliah umum seperti agama,
Pancasila, Bahasa Indonesia, dll pada masing-maing program studi ]
Tabel 3.4 Struktur Mata Kuliah Program Studi [nama prodi]

Semester
1
Agama (2)

Semester
2
Pancasila
(2)

Semester
3
Teknik
Lingkung
an (2)

Semester
4
Kewarganegaraan
(2)

Bahasa
Indonesia (2)
MK Prodi (16)

Bahasa
Inggris (2)
MK
Prodi(16)

MK
Prodi
(18)

Manajemen
Mutu (2)
MK Prodi
(16)

20 sks

20 sks

20 sks

20 sks
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Semester
5
Metodolo
-gi
Penelitian
(2)
MK Prodi
(18)

Semester
6
Kewirausahaan (2)

Semester
7
KKN (2)

Semester
8
Skripsi (6)

MK Prodi
(18)

MK
Prodi
(16)

MK Prodi
(2)

20 sks

20sks

18 sks

8 sks

3.4 Alur Mata Kuliah
[ gambar diagam yang menunjukkan alur mata kuliah, baik yang berupa prasyarat
maupun syarat paralel ] --- diisi oleh masing-masing prodi sesuai dengan kurikulum
prodi.
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BAB IV
DESKRIPSI MATA KULIAH
[deksripsi mata kuliah ditulis seperti contoh berikut ini]
Semester 1
1

INT 1101 Agama
Kredit
Semester
Prasyarat
Kompetensi Lulusan
(Capaian
pembelajaran Prodi)
Capaian Pembelajaran
Matakuliah

:
:
:
:

2 sks
S-1,S-2,S-3

:

-

Bahan Kajian (Pokok
Bahasan)
Syarat kelulusan
Metode Pembelajaran

:

Metode Evaluasi
Kompetensi softskill

:
:

:
:

Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi aplikasi
dari kepercayaan atau prinsip dasar dari ajaran agamanya.
Mahasiswa dapat mengidetifikasi dan mengaplikasikan pinsipprinsip yang menunjang toleransi antar umat beragama.

[diisi diskripsi singkat bahan kajian sesuai dengan tabel 12-14
pada panduan beserta referensi utama]
C
Dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah yang terpisah untuk setiap
agama
Tugas, proyek dan ujian tertulis
Integritas , Keterbukaan terhadap keberagaman
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BAB V
EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
5.1 Evaluasi Pembelajaran Suatu Mata Kuliah
Evaluasi pembelajaran mata kuliah dilakukan dengan komponen sebagai berikut :
Untuk mata kuliah non praktikum
-

Kehadiran 10%

-

Min Penugasan 40% ( 4 kali tugas)

-

Max Ujian (UTS dan UAS) 50%

Untuk mata kuliah praktikum
-

Kehadiran 10% (kehadiran kuliah dan praktikum minimal 75%)

-

Penugasan 20% ( 3 kali tugas )

-

Praktikum 20% ( tugas 4 )

-

Ujian (UTS dan UAS) 50%

Nilai asal evaluasi pembelajaran berbentuk angka dengan skala 0 sampai 100. Nilai
akhir berbentuk huruf dengan bobot 0 sampai 4, yang dibuat level sebanyak 9 level
nilai. Adapun rumusan konversi nilai angka ke nilai huruf dan bobot adalah seperti
Tabel 5.1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 5.1 Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf
Kisaran Nilai Nilai Huruf
Bobot
Predikat
80-100
A
4
Sangat baik
75-79,99
A3,67
Baik
70-74,99
B+
3,33
Baik
65-69,99
B
3,00
Baik
60-64,99
B2,67
Cukup
55-59,99
C+
2,33
Cukup
50-54,99
C
2,00
Cukup
40-49,99
D
1,00
Kurang
0-39,99
E
0
Gagal

5.2 Evaluasi Capaian Pembelajaran Program Studi
[ Capaian pembelajaran program studi perlu dilakukan ketercapaiannya
pada setiap akhir pembelajaran. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun
akademik

tertentu.

Untuk

menentukan

ketercapaian

dari

suatu

capaian

pembelajaran program studi tertentu dilakukan dengan menghitung Rata-rata IP
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(Indeks Prestasi) dari Mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan capain
pembelajaran tersebut. Tabulasi Evaluasi pada suatu akhir Tahun akademk dapat
dicontohkan seperti ]
Tabel 5.2 Tabel Evaluasi Capaian Pembelajaran Program Studi
IPK MK Pendukung
Capaian
Pembelajaran
IPK
IPK MK2 IPK MK4
IPK MK5
(KODE CP1)
MK1
Capaian
Pembelajaran 1
Capaian
Pembelajaran 2
…

Rata-rata
IPK
CP

Mencari IPK Mata Kuliah
Untuk mencari IPK Mata Kuliah Pendukung dari suatu Capaian Pembelajaran
dihitung dengan menentukan nilai bobot pada setiap skor nilai berdasarkan
banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Misalnya mata kuliah MK1
diikuti oleh 105 mahasiswa dengan perolehan nilai sebagai berikut :
Nilai
Bobot
Jumlah Mhs
Skor
(Jumlah mhs x Bobot)

A
4
10

AB
3,5
12

B
3
18

BC
2,5
27

C
2
25

D
1
10

E
0
3

TOTAL
105

40

42

54

67,5

50

10

0

263,5
263,5/105
=2,51

IPK MK1
Mencari Rata-rata IPK CP

Untuk mencari rata-rata IPK CP dari suatu Capaian Pembelajaran dihitung dengan
melakukan perhitungan rata-rata terbobot dengan menggunakan sks mata kuliah
sebagai bobot. Misalnya Capaian Pembelajaran CP1 memiliki 4 mata kuliah
pendukung yaitu MK1 3sks, MK2 4 sks, MK3 2 sks dan MK4 3 sks, dengan datadata berikut :
Mata Kuliah
Bobot SKS
IPK MK
Skor (Bobot sks x IPK MK)

MK1
3
2,51
7,53

MK2
4
3,11
12,44
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MK3 MK4
TOTAL
2
3
12
2,98
3,05
5,96
9,15
35,08
Rata-rata IPK CP 35,08/12
=2,92

BAB VI
SYARAT KELULUSAN
Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi [nama program studi]
sesuai dengan kurikulum ini dan memperoleh gelar [Nama Gelar] jika telah
memenuhi semua syarat administratif dan program wajib universitas dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Telah menempuh dan lulus mata kuliah dengan sks kumulatif sejumlah ***
sks dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2.00
2. [dst. Sesuai dengan syarat kelulusan program studi]
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LAMPIRAN 1
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Contoh penyusunan RPS MK ……………. ini, terdiri dari tahapan:
1. Penurunan CPL yang dibebankan pada MK……………, menjadi CPMK dan
Sub-CPMK secara selaras;
2. Analisis Pembelajaran;
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
4. Tabel Penilaian & Evaluasi CPL yg dibebankan pada MK ……………….. ;
5. Format Rencana Tugas mahasiswa
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Diagram Analisis Pembelajaran Mata Kuliah Metode Penelitian, Prodi Sarjana.

Garis Entry Behavior

Sub-CPKM-1. mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat
& etika dan plagiasi dlm penelitian [C2,A3], (mg ke 1-2);

Sub-CPMK-2. mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan
kuantitatif [C2,A3],(mg ke 3-4);

Pengolahan data dan analisis statistik

Sub-CPMK-4. mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran
dalam penelitian [C2,A3] (mg ke 7);

Sub-CPMK-3. mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun
hipotesa penelitian dg sumber rujukan bermutu, terukur dan sahih[C3,A3] (mg
ke 5-6);

EVALUASI/UJIAN TENGAH SEMESTER (mg ke 8)

Sub-CPMK-5. mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dg sistematis, bermutu, dan
terukur. [C3,A3], (mg ke 9-10);

Sub-CPMK-6. mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur. [C3,A3] (mg ke 11-12);

Sub-CPMK-7. mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikan
nya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C6,A3,P3], (mg ke 13-15);

EVALUASI/UJIAN AKHIR SEMESTER (mg ke 16)

CPMK Mata Kuliah Metode Penelitian: Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian dalam bidang Teknik Fisika dg kinerja mandiri, bermutu,
terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dg sikap bertanggungjawab.

Contoh Model RPS :
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Diskripsi Singkat MK

Capaian Pembelajaran (CP)

Metodologi Penelitian
Otorisasi

Nama Mata Kuliah

Kode Mata
Semester
Tanggak Penyusunan
Bobot (sks)
Kuliah
TF141361
2
6
2 September 2018
Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)
Kepala PRODI
Nama Koordinator
Pengembang RPS
Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan
Nama Terang
Nama Terang
Nama Terang
CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
S9
Menguasai konsep yang terkait dengan bidang instrumentasi, akustik dan fisika bangunan, energi dan pengkondisian
P3
lingkungan, bahan, dan fotonika.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
KU1
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU9
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi
Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan
KK4
bidang Teknik Fisika.
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1
Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian (KU9, KK4);
CPMK2
Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian sesuai dengan kaidah umum penelitian (P3,KU1,KK4);
CPMK3
Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian bidang fisika (KK4);
CPMK4
Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1);
CPMK5
Mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri (S9, KU2, KU9).
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian yang akan digunakan kelak pada saat melakukan
penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian,
merumuskan permasalahan, membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang dipilih nya, mengumpulkan dan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

FAKULTAS ……………………
JURUSAN / PROGRAM STUDI …………………

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND

Contoh RPS Model 2 Mata Kuliah Statistik
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Nama Dosen Pengampu
Mata kuliah prasyarat (Jika
ada)

Daftar Referensi

Bahan Kajian / Materi
Pembelajaran

mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian.
1. Pengetahuan, ilmu dan filsafat; pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian.
2. Perumusan masalah dan tinjauan pustaka; identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, perumusan masalah.
3. Metode Penelitian; penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan, penelitian
korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu, penelitian tindakan.
4. Kerangka Teoritis dan Penyusunan Hipotesis; dasar teori, variabel, hipotesis.
5. Pemilihan Sampel; terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode penentuan sampel,
desain sampel.
6. Pengembangan instrumen pengumpul data; spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, validitas dan
reliabilitas instrumen, penentuan perangkat akhir instrumen.
7. Pengumpulan data dan pengolahan data; jenis data (kuantitatif, kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan data statistik.
8. Rancangan eksperimental sederhana; anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya.
Utama:
1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4 ed.).
Boston: PEARSON.
2. Katz, M. (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. London: Springer.
3. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (Second Revised ed.). New Delhi: New Age
Internasional (P) Limited.
4. Singh, Y. (2006). Fundamental of Research Methodology and Statistics. New York: New Age International.
5. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA: Rowman &
Littlefield Publishers.
Pendukung:
1. Blessing, L. C. (2009). DRM a Design Research Methodology. London: Springer.
2. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.
3. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
4. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
5. Suryabrata, & Sumadi. (2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
………………………….
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3

(1)
1,2

Minggu
Ke-

Mampu
merumuskan
permasalahan
penelitian dan
menyusun hipotesa
penelitian dengan
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora [C3,A3]

Sub-CPMK
(Kemampuan
akhir yang
direncanakan)
(2)
· Mampu
menjelaskan
tentang
Pengetahuan,
Ilmu, filsafat &
etika dan plagiasi
dlm penelitian
[C2,A3]
· Mampu
menyelesaikan
studi kasus
penelitian

Kajian Pustaka
mengidentifikasi
permasalahan,
perumusan
masalah dan
hipotesis
deskriptif,
komparatif,
asosiatif dan
komparatifasosiatif.

(3)
Pengertian
pengetahuan,
ilmu dan filsafat,
pendekatan
ilmiah dan non
ilmiah, tugas
ilmu dan
penelitian.
Etika dalam
penelitian.

Bahan Kajian
(Materi
Pembelajaran)

Aktifitas di kelas:
· Metode:
Diskusi kelompok dan
Discovery Learning
· Media:
Komputer dan LCD
Projector atau gadenganet
da internet

Bentuk:
Kuliah

On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://kampus.akprind.ac.id

(4)
· Bentuk: Kuliah Aktifitas di
kelas:
· Metode: Diskusi kelompok
dan studi kasus
· Media: Komputer dan LCD
Projector atau gadget dan
internet

Bentuk dan Metode
Pembelajaran [Media &
Sumber Belajar]

BM:
1x(2x60”)

BT:
1x(2x60”)

TM:
1x(2x50”)

BM:
2x(2x60”)

TT:
2x(2x60”)

(5)
TM:
2x(2x50”)

Estimasi
Waktu

· Merumuskan
masalah dan
hipotesis

(6)
Mencari materi
makalah secara
on- line dengan
menggunakan
aplikasi eLearning dan
menyusun
ringkasan dlm
bentuk makalah
tentang
pengertian
pengetahuan,
ilmu dan filsafat
berserta contoh
nya. (Tugas-1)
· Makalah: studi
kasus etika
dalam penelitian
terkait dengan
plagiasi.
(Tugas-2)
· Mengkaji dan
mensarikan
artikel jurnal
yang download
dari internet.
(Tugas-3)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Bentuk nontest:
· Ringkasan
artikel jurnal
dan road map
nya;

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

Bentuk
non- test:
 Tulisan
makalah
· Presentasi

(7)
Kriteria:
· Ketepatan dan
penguasaan
Rubrik
deskriptif
untuk
presentasi

Kriteria &
Bentuk

· Ketepatan
sistematikan
dan mensarikan
artikel jurnal;
· Ketepatan dan
kesesuaian
merumuskan
masalah dan
hipotesis
deskriptif,
komparatif,

(8)
· Ketepatan
menjelaskan
tentang
pengetahuan,
ilmu dan
filsafat;
· Ketepatan
menjelaskan
pengertian etika
dalam
penelitian
· Sistematika dan
gaya presentasi

Penilaian
Indikator

5

(9)
10

Bobot
(%)
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Dst…….
Ujian Tengah Semester
Dst……..
Ujian Akhir Semester

deskriptif,
komparatif,
asosiatif dan
komparatifasosiatif secara
daring dengan
aplikasi eLearning
(Tugas-3).
· Rumusan
masalah dan
hipotesis
penelitian;

asosiatif dan
komparatifasosiatif;

25

20

Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan
internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses
pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata
kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias.
Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

16

8

On-line:
E-learning:
Misalnya:
http://kampus.akprind.ac.id

Tabel Penilaian & Evaluasi CPL pada MK Metodologi Penelitian

Mg

CPL

CPMK
(CLO)

Sub-CPMK
(LLO)

1-2

CPL-6

CPMK-6

Sub-CPMK-1

3-4

CPL-2

CPMK-2

Sub-CPMK-2

5-6

CPL-4

CPMK-4

Sub-CPMK-3

7

CPL-2

CPMK-2

Sub-CPMK-4

8
9-10

Evaluasi Tengah Semester (ETS)
Sub-CPMK-5

11-12
131415

16

CPL-2
+
CPL-8
+
CPL-9

CPMK-2
+
CPMK-8
+
CPMK-9

Indikator

Soal (bobot%)

I-1.1
I-1.2
I-1.3
I-2.1
I-2.2

Tugas-1
Tugas-2
Soal Esay Kuis-1
Tugas-3
Tugas-4
Soal Esay ETS
Tugas-5
Soal Esay ETS
Tugas-6 (5%)

I-3.1
I-3.2
I-4.1
I-4.2

Bobot
(%)

3,5
3,5
3
5
5
5
10
5
5

Nilai
Mhs
(0-100)

10
15
15
5

I-5.1
Tugas-7
5
10
I-5.2
Soal Esay EAS
5
I-5.3
I-5.4
Sub-CPMK-6
I-6.1
Tugas-8
10
15
I-6.2
Soal Esay Kuis-2
5
Sub-CPMK-7
I-7.1
Tugas-9ABC
25
30
I-7.2
Soal Esay EAS
5
I-7.3
I-7.4
I-7.5
I-7.6
I-7.7
Evaluasi Akhir Semester (EAS)
100
100
Total bobot (%)
Nilai akhir mahasiswa (Σ(Nilai Mhs) X (Bobot%))

Catatan: CLO = Courses Learning Outcomes, LLC = Lesson Learning Outcomes
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(Nilai
Mhs)
X
(Bobot%)

Contoh Format Rencana Tugas Mahasiswa
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS ………………..
DEPARTEMEN …………………….
RENCANA TUGAS MAHASISWA
MATA
Metode Penelitian
KULIAH
KODE
TF141361
2
6
sks
SEMESTER
DOSEN PENGAMPU …………………………..
BENTUK TUGAS
WAKTU PENGERJAAN TUGAS
Final Project
3 minggu
JUDUL TUGAS
Tugas-11: Final Project: Menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri.
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya
dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C6,A3,P3]; 3 mg
DISKRIPSI TUGAS
Tuliskan obyek garapan tugas, dan batas-batasannya, relevansi dan manfaat tugas
METODE PENGERJAAN TUGAS
1. Memilih dan mengkaji minimal 10 jurnal nasional & internasional sesuai bidang yang
diminati;
2. Membuat ringkasan dari minimal 10 jurnal yang telah dipilih;
3. Menentukan judul proposal penelitian;
4. Merumuskan masalah dan hipotesis peneleitian
5. Memilih dan merancang metodologi penelitian;
6. Menyusun proposal penelitian;
7. Menyusun bahan & slide presentasi proposal penelitian;
8. Presentasi proposal penelitian di klas.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
a. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi (TA)
b. Bentuk Luaran:
1. Kumpulan ringkasan jurnal ditulis dengan MS Word dengan sistimatika penulisan ringkasan jurnal,
dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatika nama file: (Tugas-10-Ringkasan-no nrp mhsnama depan mhs.rtf);
2. Proposal ditulis dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan
proposal, dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Proposal-no
nrp mhs-nama depan mhs.rtf);
3. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video clips, minimun 10
slide. Dikumpulkan dalam bentuk softcopy format ekstensi (*.ppt), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10Slide-no nrp mhs-nama depan mhs.ppt);
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN
a. Ringkasan hasil kajian jurnal (bobot 20%)
Ringkasan jurnal dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kemutakhiran jurnal (5 tahun terakhir), kejelasan
dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan.
b. Proposal Penelitian (30%)
1. Ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar panduan penulisan proposal;
2. Ketapatan tata tulis proposal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan
3. sesuai dengan standar APA dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan dan penisan sitasi;
4. Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna (jika ada) simbul dan lambang;
5. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan;
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6. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisan dan sajian proposal penelitian.
c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%)
Jelas dan konsisten, Sederhana & inovatif, menampilkan gambar & blok sistem, tulisan menggunakan font yang mudah
dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan.
d. Presentasi (bobot 30%)
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit
diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.
JADWAL PELAKSANAAN
22 April 2017
1. Penetapan Judul dan Kerangka Penelitian
2. Meringkas Jurnal
22 April - 28 April 2017
3. Menyusun proposal & Asistensi
24 April – 12 Mei 2017
4. Presentasi proposal
15-19 Mei 2017
5. Pengumuman hasil penilaian
4 Juni 2017
LAIN-LAIN
Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini;
Akan dipilih 3 proposal terbaik;
Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri;
DAFTAR RUJUKAN
1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and EvaluatingQuantitative and Qualitative
Research (4 ed.). Boston: PEARSON.
2. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
3. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA:
Rowman & Littlefield Publishers.
4. Thiel, D. V. (2014). Research Methods for Engineers. Cambridengane, United Kingdom: Cambridengane University
Press.
5. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
6. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.

......................., .....-.....- 2019
Mengetahui

Dosen Pengampu/

Ketua Program Studi

Penanggungjawab MK

Ttd
(…………………………)

(……………………..)
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ATURAN KONVERSI KURIKULUM
[bagian ini berisi detail aturan dan mekanisme untuk konversi dari kurikulum lama ke
kurikulum ini. Aturan konversi harus mengikuti arahan pada panduan kurikulum]
Aturan dalam konversi matakuliah dari kurikulum 2016 ke kurikulum 2020 adalah :
a. Konversi matakuliah dari kurikulum 2016 ke Kurikulum 2020 dilakukan dengan
pedoman sedapat mungkin tidak merugikan mahasiswa.
b. Seluruh matakuliah 2016 yang telah ditempuh mahasiswa dan sudah dinyatakan
lulus (nilai A, B, C atau D harus dapat dikonversikan ke kurikulum 2020).
c. Jika dua matakuliah (atau matakuliah kuliah dan praktikum) dikonversikan ke satu
matakuliah, maka nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari matakuliah tersebut,
dengan syarat minimal nilai adalah D. Dalam hal ada satu matakuliah / praktikum
dengan nilai Eatau belum diprogramkan maka matakuliah tersebut tetap dapat
dikonversi dengan syarat mahasiswa mengikuti sit-in.
d. Konversi kurikulum untuk matakuliah institut mengikuti aturan yang ada.
Hasil konversi matakuliah disajikan pada Tabel berikut:
No
1
2
3

KODE

Kurikulum 2020
SKS
Mata
SM
Kuliah
W P
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KODE

Kurikulum 2016
SKS
Mata
SM
Kuliah
W P

Lampiran 3.
Keputusan Rektor Nomor : 040/Skep/Rek/XI/2019
Tahun 2019
Laporan Pengembangan Penyusunan Kurikulum KKNI 2020 harus dibuat dokumen/
laporan tersendiri, sehinggga terpisah dengan laporan kurikulum. Bentuk laporan
pengembangan ini merupakan laporan kegiatan yang meliputi isian sebagai berikut:
1. BAB I KERANGKA KEBIJAKAN INSTITUT DAN FAKULTAS
A. Kebijakan Institut dan Fakultas
B. Tujuan Pendidikan IST AKPRIND
C. Struktur Kurikulum
2. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
A. Pernyataan Visi Program Studi
B. Pernyataan Misi Program Studi
C. Tujuan Program Studi
D. Analisis Sasaran Program Studi
3. BAB III ANALISIS CAKUPAN BIDANG KEILMUAN
4. BAB IV EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
A. Profil Program Studi Teknik Mesin D3
B. Profil Mahasiswa Teknik Mesin D3
C. Evaluasi Pembelajaran pada Program Studi Teknik Mesin D3
5. BAB V LAPORAN PROSES DAN HASIL PENDEFINISIAN PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN
A. Proses Penyusunan Kurikulum KKNI
B. Tracer Study dan Need Assesment
C. Profil Lulusan Teknik Mesin D3
D. Capaian Pembelajaran Aspek Sikap Tata Nilai
E. Aspek Penguasaan Pengetahuan
F. Rangkuman Capaian Pembelajaran Program Studi Aspek Penguasaan Pengetahuan
G. Capaian Pembelajaran Aspek Keterampilan Kerja
H. Rangkuman Capaian Pembelajaran Program Studi Aspek Keterampilan
Khusus
6. BAB VI LAPORAN PROSES DAN HASIL PENETAPAN MATAKULIAH
7. BAB VII LAPORAN PROSES DAN HASIL PEMBUATAN ATURAN TRANSISI
A. Proses Pembuatan Aturan Transisi Kurikulum
B. Rangkuman Aturan Transisi Kurikulum
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