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KATA PENGANTAR

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat di era globalisasi
memberikan kontribusi yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk
dunia pendidikan. Perubahan yang sangat dinamis ini menuntut kompetensi yang tinggi bagi
institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi dalam mengantisipasi dan memenuhi
kebutuhan/tuntutan masyarakat dan pasar kerja. Dengan demikian, perguruan tinggi harus
terus berbenah dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah
satunya adalah pengembangan kurikulum.
Pengembangan kurikulum berorientasi KKNI Universitas Khairun merupakan amanat
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
merupakan dasar bagi penyusunan dan pengembangan kurikulum, dan hal tersebut dikuatkan
oleh Peraturan Rektor Universitas Khairun No. 270/UN.44/KR/2019 tentang Panduan
Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Khairun.
Dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan pasar kerja, perguruan tinggi harus terus
mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan kurikulum ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan
masyarakat, selain berdampak langsung pada lulusan perguruan tinggi yang memiliki
kompetensi tinggi dan berdaya saing dalam pasar kerja maupun menciptakan lapangan kerja.
Atas dasar inilah panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum dibuat dengan harapan
dapat memberikan arah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI
pada setiap program studi dalam lingkup Universitas Khairun.
Mudah-mudahan Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum ini dapat menjadi
acuan dalam melakukan pengembangan kurikulum di tingkat program studi. Masukanmasukan yang konstruktif dari berbagai pihak, terutama bagi pengguna lulusan sangat kami
harapkan untuk penyempurnaannya.

Ternate, 5 Maret 2019
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum
Kewajiban atas peninjauan dan penyesuaian secara berkala terhadap komponen
kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi
pendorong Universitas Khairun (Unkhair) untuk menghadirkan kurikulum pendidikan
tingginya sesuai dengan isu pendidikan terkini. Isu revolusi industri merupakan pembicaraan
yang masih hangat pada saat ini. Penemuan mesin-mesin dalam meningkatkan efisiensi dan
jumlah produksi telah memacu revolusi industri pertama. Revolusi industri pertama dimulai
dengan penggunaan mesin uap dalam fasilitas industri pada akhir abad ke-18 [1]. Revolusi ini
merupakan jawaban atas kekhawatiran akan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah
penduduk dengan pertumbuhan kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya penemuan tentang
kelistrikan, dunia telah mengalami perkembangan revolusi yang dinamai dengan revolusi
industri kedua. Revolusi ini memunculkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi
informasi dan elektronika yang kita kenal dengan revolusi industri ketiga. Revolusi industri
ketiga ini tidak berlangsung lama karena kemunculan teknologi digital yang ditandai dengan
era distrupsi, yaitu munculnya berbagai industri yang berbasis online (digital). Ini merupakan
era yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu era revolusi industri keempat atau era relolusi 4.0.
Penomena era revolusi 4.0 pertama kali disebutkan pada tahun 2011 di Jeman sebagai usulan
kebijakan ekonomi Jerman [2]. Di era saat ini, komputer dan teknologi mobile mengambil
tempat yang strategis. Hampir setiap orang terhubung secara online. Inovasi menjadi
kendaraan utama dalam era revolusi ini. Berbagai inovasi teknologi terus terjadi secara susulmenyusul berkat manusia mulai memproklamirkan diri sebagai pusat perkembangan dengan
mengandalkan ketrampilannya. Belum selesai membicarakan revolusi industri 4.0, sekarang
muncul lagi isu revolusi industri 5.0 walaupun masih tersembunyi. Berbagai isu tersebut
menjadi pematik perguruan tinggi terutama Unkhair dalam menghadapinya dengan
menyesuaikan kurikulum perguruan tingginya.
Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi termasuk Unkhair
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 seterusnya [3].
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 kompetensinya. Dengan
adanya KKNI rumusan kemampuan’ dinyatakan dalam 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) selama ini setara dengan capaian pembelajaran
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yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi
diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji
kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan
“kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di
dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap
jenjang kualifikasi digunakan istilah “learning outcomes”.
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. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan
Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar
Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), 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’ 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 yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem
penilaian ketercapaiannya.

Gambar 1.1
Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi
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B. 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.
2. 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 tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. 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. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma:
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.
6. 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.
7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun
berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk
berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian
bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan
pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem
blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam
kurikulum.
8. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses
pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna
memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana
pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dalam program studi.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten
sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta
didik.
11. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual
dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode,
dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran
dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. Keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh
melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
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kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai
kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap
lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat
mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNI, sedang
keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat
terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program
studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu
program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing level atau jenjang
kualifikasi KKNI yaitu: untuk D1 adalah jenjang 3, D2 adalah jenjang 4, D3 adalah
jenjang 5, D4 adalah jenjang 6, S1 adalah jenjang 6, untuk S2 adalah jenjang 8, untuk S3
adalah jenjang 9.
14. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi
pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib:
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai
sektor.
16. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran
yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
18. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya
dalam KKNI.
19. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam
kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain
yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.
20. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh
masyarakat.
C. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015 dan
Perubahan Tahun 2018
Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program
yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu
program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran
tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada Gambar 1.2
berikut ini.
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Gambar 1.2
Paradigma Kurikulum sebagai Sebuah Program
Berikut dipetakan posisi semua standar dari SN-Dikti ke dalam skema kurikulum, yakni
terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Gambar 1.3
Kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Skema pada Gambar 1.3 tergambarkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dapat
ditelusuri kesesuaiannya dengan SN-Dikti melalui kajian disetiap unsur dari kurikulum.
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D. Tujuan Penyusunan Panduan
Panduan Pengembangan Kurikulum Unkhair ini bertujuan sebagai berikut.
1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai
dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu
lulusan, sebagai calon pendidik profesional, dan sarjana non-pendidikan, serta tenaga
terampil bidang vokasional.
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan guru
secara komprehensif dan sarjana non-pendidikan, serta vokasional.
3. Memberi panduan dalam pengembangan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) atau istilah lain untuk menghasilkan calon guru yang profesional, sarjana nonpendidikan, serta tenaga terampil bidang vokasional.
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BAB II
RANCANGAN KURIKULUM
Tahap perancangan kurikulum ini berisi kegiatan penyusunan profil lulusan sampai
dengan pendistribusian mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara
keseluruhan tahapan perancangan kurikulum adalah sebagai berikut:
x Perumusan Profil Lulusan dan Deskripsi Kemampuan yang Diturunkan dari Profil
Lulusan;
x Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
x Pembentukan Mata Kuliah;
x Penetapan Besaran sks Mata Kuliah; dan
x Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum.
A. Perumusan Profil Lulusan dan Deskripsi Kemampuan yang Diturunkan dari Profil
Lulusan
Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian
atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan
berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan
dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga
terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat
menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan”
yang harus dimiliki. Penyusunannya juga dapat berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari
program studi sejenis, baik tingkat lokal, nasional, regional ASEAN, dan/atau internasional.
Pendeskripsian kemampuan yang diturunkan dari profil perlu melibatkan pemangku
kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan
konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan
menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan
lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran
lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan
khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.
Tabel 2.1
Contoh Profil Lulusan dan Deskripsi Kemampuan yang Diturunkan dari Profil Lulusan
No.
1

Profil Lulusan
Calon Guru Matematika

Deskripsi Kemampuan
Pendidik, fasilitator pembelajaran yang mampu
mengembangkan
model,
metode,
teknik
pembelajaran
matematika
yang
inovatif;
menguasai kompetensi pedagogik, profesional,
sosial, dan kepribadian; mampu memberikan
petunjuk dan memilih berbagai alternatif solusi
masalah di bidang pendidikan matematika secara
mandiri dan kelompok, serta memiliki potensi
melanjutkan ke pendidikan profesi sehingga
menjadi guru professional.
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No.
2

Profil Lulusan
Asisten Peneliti Bidang
Pendidikan Matematika

3

Wirausahawan Bidang
Pendidikan Matematika

Deskripsi Kemampuan
Pengkaji yang mampu merancang dan melakukan
riset
di
bidang
pendidikan
matematika
berdasarkan hasil sintesis berbagai teori dan kajian
yang berhubungan langsung dengan pendidikan
matematika;
mampu
mengelola
dan
mengembangkan riset pendidikan matematika
yang bermanfaat bagi stake holders dan keilmuan;
memiliki kemampuan yang terbarukan dalam
pengembangan kurikulum dan penelitian di bidang
pendidikan
matematika;
dan
mampu
mempublikasikan hasil riset dan pengembangan
pendidikan matematika di tingkat lokal, nasional,
maupun internasional dalam forum ilmiah maupun
jurnal ilmiah.
Wiraswasta yang maupun bekerja secara mandiri
maupun kelompok untuk menghasilkan dan
menyediakan barang dan jasa yang berhubungan
dengan
bidang
pendidikan,
misalnya
menghasilkan bahan ajar dan media pendidikan
serta penyedia konsultasi pendidikan dan
bimbingan belajar.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan
dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan,
sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang
telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah
sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 5
berikut ini.

Gambar 2.1
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
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Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.

Gambar 2.2
Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran
Hasil dari tahapan diatas adalah rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL
minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu
program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum
yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung
unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program
studi sejenis jika ada.
CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam
proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaian nya (AUN-QA,
2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
diagnostik sbb.,
x Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan
ketrampilan umum?
x Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan
khusus dan pengetahuan?
x Apakah CPL menggambarkan visi, missi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
x Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
x Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku
kepentingan?
x Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaiamana
mencapai dan mengukur nya?
x Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
x Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang
mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata
kuliah?
Tabel 2.2
Contoh Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Khairun
NO
CAPAIAN PEMBELAJARAN
A. ASPEK SIKAP
1 Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;
2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasar kan agama, moral, dan etika;
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NO
CAPAIAN PEMBELAJARAN
3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila;
4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab
pada negara dan bangsa;
5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain;
6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7
8
9
10
11

SUMBER
Nasional Pendidikan
Tinggi

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
Memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik.

B. ASPEK PENGETAHUAN
1 Menguasai konsep pedagogik-didaktik matematika untuk
melaksanakan pembelajaran di pendidikan dasar dan
menengah secara inovatif dan teruji yang berorientasi pada
kecakapan hidup
2 Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika
matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri,
teori peluang dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan
matematika, program linear, persamaan diferensial, dan
metode numerik yang mendukung pembelajaran
matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk
studi lanjut.
3 Mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan
mengevaluasi pembelajaran matematika secara inovatif
dengan mengaplikasikan konsep pedagogik-didaktik
matematika dan keilmuan matematika serta memanfaatkan
berbagai sumber belajar dan IPTEKS yang berorientasi
pada kecakapan hidup
4 Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam
pembelajaran matematika
5 Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan
manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan
komunikasi yang relevan untuk pembelajaran matematika.
6 Mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk
menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang
pendidikan matematika serta mempublikasikan hasilnya
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NO
CAPAIAN PEMBELAJARAN
7 Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya dalam
penyelenggaraan kelas yang menjadi tanggung jawabnya,
dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif.
8

SUMBER

Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya dalam
penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab.

9

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
informasi dan data dalam penyelenggaraan pendidikan
yang relevan.
10 Mampu mengkaji data dan informasi untuk menentukan
pilihan terbaik dari solusi yang telah ada di bidang
pendidikan secara mandiri dan kelompok sebagai dasar
pengambilan keputusan.
C. ASPEK KETERAMPILAN UMUM
1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.
2 Mampu 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 mengembang-kan 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 berada dibawah tanggung jawabnya, dan
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan
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NO

CAPAIAN PEMBELAJARAN
dan mencegah plagiasi.
D. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS
1 Memahami landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis,
psikologis, dan empiris pendidikan matematika;
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

SUMBER

Mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari
aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk
kepentingan pembelajaran matematika;
Mampu mengembangkan model, metode, teknik
pembelajaran inovatif dalam bidang pendidikan
matematika yang disesuaikan dengan karakteristik materi
pembelajaran serta perkembangan peserta didik.
Menguasai konsep cara berpikir matematis untuk
melaksanakan pembelajaran matematika pada pendidikan
dasar dan menengah,
Mampu menyusun rancangan penelitian yang terbarukan
dalam penelitian di bidang pendidikan matematika.
Memilki wawasan dan gagasan yang terkait dengan
pengembangan dan penyelenggaraan proses pembelajaran
di sekolah serta dapat meningkatkan hubungan sinergis
dengan stakeholder.
Mampu memahami isu-isu terkini dalam bidang
pendidikan matematika, baik tingkat pendidikan dasar
maupun menengah;
Mampu memecahkan permasalahan dalam bidang
pendidikan matematika dengan memanfaatkan hasil riset
yang relevan;
Mampu mengembangkan kajian kritis dan inovatif
terhadap kebijakan dan strategi pendidikan matematika
yang sudah ada, demi peningkatan kualitas dan
pengembangan lebih lanjut;
Mampu berkontribusi di dalam peningkatan kualitas sistem
pendidikan terkait dengan evaluasi dan pengembangan
kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan
matematika serta pendidikan pada umumnya;
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk pengembangan kemampuan dalam riset
dan pengembangan praktik pembelajaran matematika.
Mampu mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil
penelitian bidang pendidikan matematika baik pada level
nasional maupun internasional.

Rumusan Naskah
Program Studi

C. Pembentukan Mata Kuliah
Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara
simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang
telah ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.
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Gambar 2.3
Tahap kedua: Pembentukan Mata Kuliah
1.

Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya
telah tergambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian
bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat
berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan
yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi
sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi
dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya.
Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki
tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut,
Tabel 2.3
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
No
1
2
3
4

5
6

Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Paling
Sedikit
diploma satu
menguasai konsep umum, pengetahuan, dan
keterampilan operasional lengkap;
diploma dua
menguasai
prinsip
dasar
pengetahuan
dan
keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
diploma tiga
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum;
diploma empat dan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
sarjana
keterampilan tertentu secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan
keterampilan tersebut secara mendalam;
profesi
menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu;
magister, magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan
terapan,
dan tertentu;
spesialis
Lulusan Program
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No
7

Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Paling
Sedikit
doktor,
doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan
terapan, dan sub keterampilan tertentu.
spesialis
Lulusan Program

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai
perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses
penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada
di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih
dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum,
ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.
Tabel 2.4 di bawah adalah contoh yang menggambarkan kaitan antara bidang IPTEKS
yang dikembangkan, bahan kajian dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
pada prodi farmasi,
Tabel 2.4
Contoh Kaitan Bidang IPTEKS, Bahan Kajian dan Tingkat Kedalaman dan
Keluasan Materi Pembelajaran

2.
a.

Penetapan Mata Kuliah
Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum
Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan
melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih
dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah
(materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah
dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL
dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Gambar-8 berikut ini.
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Gambar 2.4
Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum
Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan
pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester,
maka evaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut :
x Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang
ditetapkan dapat diberi tanda contreng (v) pada kotak. Tanda contreng berarti
menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan
“kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian
CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah “seharusnya” dicontreng tetapi ternyata
tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
x 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 beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah
yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.
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Gambar 2.5
Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah
Matrik di atas adalah contoh cara mengevaluasi mata kuliah – mata kuliah yang ada
dikaji keterkaitannya dengan butir-butir CPL yang baru ditetapkan. Mata kuliah yang
memiliki kesesuaian dengan butir CPL diberikan tanda (v). Butir-butir CPL yang diberi tanda
(v), kemudian disebut sebagai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Pada contoh di
atas salah satu mata kuliah yang memiliki kesesuaian dengan CPL yang baru adalah
Pancasila. Gambar-9, karena keterbatasan ruang hanya ditampilkan beberapa butir CPL mata
kuliah Pancasila yang telah disusun oleh tim MKWU Direktorat Pembelajaran
KemenristekDikti, sedangkan no butir CLP Pancasila sesuai dengan nomor urut yang ada
pada dokumen CPL mata kuliah Pancasila tersebut. Maka selanjutnya terhadap mata kuliah
Pancasila tersebut perlu dikaji kecukupan materi pembelajaran, tingkat kedalaman dan
keluasan, penilaian, metode pembelajaran dan besar nya sks, apakah sudah sesuai untuk
memenuhi unsur CPL yang dibebankan padanya.
b.

Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian
Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum
baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom
vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat
diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang
secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau
penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri, seperti tersaji
pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6
Contoh Matriks untuk Penyusunan Kurikulum
Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata
kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata
kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang
berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi
didasarkan pada aspek :
x Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila
dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka
mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
x bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.
D. Penetapan Besaran sks Mata Kuliah
Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah
tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:
x tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap
jenis prodi dalam SN-Dikti);
x kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi
Pembelajaran dalam SN-Dikti);
x metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat
Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).
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E. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah
perlu memperhatikan hal berikut:
x Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian
pembelajaran lulusan;
x Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan
dan integrasi antar mata kuliah;
x Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.
Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan
yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuiah,
merupakan dokumen kurikulum.

Gambar 2.7
Tahap Ketiga Penyusunan Mata Kuliah/Struktur Kurikulum
Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya
struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan
pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat),
sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem
paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan
maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
Model Kurikulum Spiral
Model kurikulum spiral diperkenalkan pertama kali oleh Jerome S. Bruner pada tahun
1977. Model kurikulum spiral dirancang dari kemampuan pengetahuan dan ketrampilan awal
yang sederhana, lalu belajar pada kemampuan yang lebih tinggi, dan seterusnya mahasiwa
belajar pada tingkatan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih komplek sahingga sampai
pada capaian kemampuan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut [4]. Tentu saja model
kurikulum spiral ini diperlukan mahasiswa yang memiliki kesiapan untuk belajar, berpikir
intuitif dan kemampuan analitis dan motivasi belajar yang tinggi. Sebagai contoh implemetasi
kurikulum spiral adalah mahasiswa belajar menulis mulai dari menulis alfabet, kata, ejaan,
tata bahasa, membuat kalimat dan sampai pada kemampuan menulis paragraf [5].
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Gambar 2.8
Kurikulum Spiral untuk Belajar Menulis Paragraf
Contoh lain implemetasi kurikulum spiral adalah yang ada di School of Medicine,
University Of Dundee. Kurikulum spiral Dundee mengacu pada teori belajar konstruktivis,
dimana mahasiswa memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilannya dari
pengetahuan dan ketrampilan sebelumnya [6]. Pembelajaran pada kurikulum spiral tersebut
adalah dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali membuat
hubungan antara konsep, informasi dan memperdalam pemahaman pengetahuan dan
ketrampilan. Mahasiswa belajar dalam tahapan secara spiral mulai dari Basic Principles dan
Systems-based learning pada tahun 1-3. Lalu belajar Transition to clinical practice, Core
clinical attachments dan Preparation for Practice pada tahun 4-5.

Gambar 2.9
Dundee's Spiral Curriculum
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BAB III
RENCANA PEMBELAJARAN

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah
tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS) digambarkan dengan diagram
sebagai berikut.

Gambar 3.1
Pembelajaran sebagai Tahapan Pelaksanaan RPS
Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar
dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan
pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
x Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
x Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik
terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
x Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada
tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
x Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
x Menentukan indikator dan kreteria Sub-CPMK;
x Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian
kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
x Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
x Mengembangkan materi pembelajaran;
x Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;
A. 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 beberepa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai
dengan tahapan belajar atau sering disebut lesson learning outcomes. Sub-CPMK merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkonstribusi
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terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai,
lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai
capaian CPL.

Gambar 3.2
Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL
Seperti yang telah dijelakan pada bagian sebelumnya bahwa pembentukan mata kuliah
didasarkan pada CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai
dengan kebutuhan CPL tersebut. Berikut adalah contoh CPL yang dibebankan pada mata
kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan pada Prodi Sarjana Pendidikan Matematika
Universitas Khairun.
Tabel 3.1
CPL Prodi S1 Pendidikan Matematika Unkhair yang Dibebankan pada MK
Kode

CPL Prodi S1 Pendidikan Matematika
yang Dibebankan pada MK

SIKAP (S)
S9
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
PENGETAHUAN (P)
P6
Mampu merancang penelitian untuk menghasilkan alternatif
penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika.
KETRAMPILAN UMUM (KU)
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.
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)
KK5
Mampu menunjukkan rancangan yang terbarukan dalam
penelitian di bidang pendidikan matematika.
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CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut perlu dianalisis agar dapat
diimplementasikan dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa akan dapat menunjukkan
kinerja hasil belajar sesuai dengan CPL tersebut.
Komponen-komponen CPL yang harus dikaji setidaknya menurut Robert M. Gagne ada
lima (Gagne, Briggs, & Wager, 1992), yakni:
1. Tipe kemampuan belajar (capability verb);
2. Kata kerja tindakan (action verb);
3. Obyek kinerja (the object of performance) pembelajaran;
4. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran;
5. Situasi belajar;
CPL pada Tabel 3.1 dapat dianalisis komponen-komponen nya sbb.
Tabel 3.2
Analisis Komponen Penyusun Sebuah Butir CPL

Mampu

Kata kerja tindakan Obyek kinerja Perangkat,
(action verb)
pembelajaran kendala atau
kondisi khusus
pembelajaran
sikap tanggungjawab
pekerjaan
di
bidangnya
secara mandiri
merancang
masalah
di
bidang
penelitian
pendidikan
melaksanakan
matematika
menerapkan
pemikiran
pengembangan
logis,
kritis, dan
sistematis dan implementasi
inovatif
IPTEK
menunjukkan
kinerja
mandiri,
bermutu
dan
terukur
mendokumentasikan
data
menjamin
kesahihan dan
menyimpan
data
mencegah
plagiasi
mengamankan
data
menemukan
data
Menunjukkan
rancangan
penelitian
terbarukan
pendidikan
matematika

Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata
kerja (action verb), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan,
pengukuran dan pencapaian CPL.
Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan
keta kerja kemampuan (capability verb) yang terdiri dari, ketrampilan intelektual(intelectual
skill); strategi kognitif (cognitive strategies); Informasi verbal (verbal information);
Keterampilan motorik (motor skill); dan sikap(attitude). Kata kerja tindakan juga dapat
menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari
kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaliasi dan mencipta.
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Kawasan afektif terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai,
pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor terdiri dari kemampuan: menirukan
gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi.
Merumuskan CPMK
Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa CPL masih bersifat umum terhadap mata kuliah
Metodologi Penelitian, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik
terhadap mata kuliah Metodologi Penelitian. Rumusan CPMK harus mengandung unsurunsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman
dan keluasannya.
Tabel 3.4 di bawah adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang
dibebankan pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan.
Tabel 3.4
CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL pada Tabel 3.1
Kode
M1

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian
berdasarkan prinsip keterbaruan dalam bidang pendidikan
matematika dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan
menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dengan sikap
bertanggung jawab.

Merumuskan Sub-CPMK
Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Sub-CPMK dirumuskan berdasarkan
rumusan CPMK yang diharapkan berkonstribusi terhadap pencapaian CPL.
Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat;
Specific – Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan
kemampuan; sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diinginkan, menggunakan kata
kerja nyata (concrete verbs).
Measurable – Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat
diatur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa.
Achievable – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa.
Realistic – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh
mahasiswa.
Time-bound – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa
dalam waktu cukup dan wajar.
Berikut adalah contoh Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK mata kuliah
Metodologi Penelitian,
Tabel 3.5
Sub-CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK pada Tabel 3.4
Kode
L1
L2
L3

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan langkahlangkah dalam penelitian pendidikan
Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah pendidikan yang
layak untuk diteliti
Mahasiswa mampu melakukan kajian pustaka dengan
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Kode
L4
L5
L6
L7
L8
L9

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
menggunakan sumber pustaka yang akurat dan relevan
Mahasiswa mampu menetapkan tujuan penelitian, pertanyaan
penelitian, dan hipotesis penelitian
Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dalam
pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif
Mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan interpretasi
data kuantitatif dan kualitatif
Mahasiswa mampu mendeskripsikan cara melaporkan dan
mengevaluasi hasil penelitian
Mahasiswa mampu membandingkan jenis-jenis desain
penelitian pendidikan
Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan
mempresentasikannya

Sub-CPMK yang telah dirumuskan tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar
untuk menentukan indikator, membuat instrument penilaian, memilih metode pembelajaran,
dan mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam
sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah.
Sebelum RPS disusun perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran
merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran
menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahsiswa yang diharapkan
berkosntribusi terhadap pencapaian CPL.
B. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
1. Prinsip penyusunan RPS:
a. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan
lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat
ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.
b. Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar
memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum,
bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
c. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
(student centred learning disingkat SCL)
d. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi 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.
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3.

Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS:
a. Nama program studi
Seharusnya 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 dijalankan.
c. Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim
pengampu (Team teaching), atau kelas parallel.
d. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang
dibebankan pada mata kuliah ini, yang bisa terdiri dari unsur sikap, ketrampilan
umum, ketrampilan 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.
e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu
berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari
CP yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CP lulusan.
f. Materi Pembelajaran
Adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak
dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam
sebuah buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman
sehingga mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah. Materi
pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang keilmuan (IPTEKS)
yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen program studi.
Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan
berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian,
tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul yang dirancang dalam kurikulum.
Bila mata kuliah disusun berdasarkan satu bidang keilmuan maka materi
pembelajaran lebih difokuskan (secara parsial) pada pendalaman bidang keilmuan
tersebut, tetapi apabila mata kuliah tersebut disusun secara terintergrasi (dalam bentuk
modul atau blok) maka materi pembelajaran dapat berisi kajian yang diambil dari
beberapa cabang/ranting/bagian bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa
dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau
bidang keahlian. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL
yang dirumuskan dalam kurikulum.
g. Metode pembelajaran
Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan
yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai
dengan metode/model pembelajaran yang dipilih. Metode / model pembelajaran bisa
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. Setiap mata kuliah dapat menggunakan
satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
h. Waktu
Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan
menunjukan kapan suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Waktu dalam satu
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semester yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (bisa 1/2/3/4 mingguan) dan waktu
yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran.
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 pengalaman belajar yang dirancang pada
tahap pembelajaran tersebut.
i. Pengalaman belajar mahasiswa
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar
mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang
diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan
asesmen proses dan hasil belajar mahasiswa.
j. 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 prosen (%)
yang menunjukkan prosentase keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai
keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. RPS dapat disusun dalam bentuk tabel
seperti contoh pada 8.
k. Daftar referensi
Berisi buku atau bentuk lain nya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam
pembelajaran mata kuliah.
l. Format Rencana Pembelajaran Semester
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Tabel 3.6
Contoh Format RPS *)

*) Catatan : format diatas hanya contoh, dapat diubah atau dikembangkan dalam format
yang berbeda.
m. Penjelasan format Rencana Pembelajaran Semester
Tabel 3.7
Penjelasan Pengisian Format pada Tabel 3.6
Nomor
Kolom
1

2

3

Judul Kolom

Penjelasan Isian

MINGGU KE

Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan,
yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu
semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
KEMAMPUAN
Rumusan
kemampuan
dibidang
AKHIR
YANG kognitif,psikomotorik, dan afektif diusahakan
DIRENCANAKAN lengkap dan utuh (hard skills & soft skills).
Tingkat kemampuan harus menggambarkan
level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada
konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang
dirumuskandi setiap tahap harus mengacu dan
sejalan dengan CPL, serta secara komulatif
diharapkandapat
memenuhi
CPL
yang
dibebankan pada mata kuliah ini diakhir
semester.
BAHAN KAJIAN Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan,
(materi ajar)
atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia
diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan)
atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari
modul.
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Nomor
Kolom
4

5
6

7

8

Judul Kolom

Penjelasan Isian

METODE
PEMBELAJARAN

Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi
kasus,
pembelajaran
kolaboratif,
pembelajarankooperatif, pembelajaran berbasis
proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau
metode pembelajaran lain,atau gabungan
berbagai
bentuk.
Pemilihan
metode
pembelajarandidasarkan
pada
keniscayaan
bahwa dengan metode pembelajaran yang
dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang
diharapkan.
WAKTU
Waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
PENGALAMAN
Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa
BELAJAR
yang dirancang oleh dosen agar yang
bersangkutan memiliki kemampuan yang telah
ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper,
melakukan praktek, studi banding, dsb)
KRITERIA
Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan
PENILAIAN dan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik,
INDIKATOR
objektif, akuntabel, dan transparan yang
dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat
menunjukkan pencapaian kemampuan yang
dicanangkan, atau unsurkemampuan yang dinilai
(bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian
sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi,
juga bisa juga yangkuantitatif : banyaknya
kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran
hitungan).
BOBOT NILAI
Disesuaikan dengan waktu yang digunakanuntuk
membahas atau mengerjakan tugas, atau
besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap
pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada
mata kuliah ini.
REFERENSI
Daftar referensi yang digunakan dapat
dituliskanpada lembar lain

Berikut adalah contoh RPS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan disusun
berdasarkan unsur-unsur minimal yang terdapat dalam SN-Dikti, serta dikembangkan
dari format RPS Table 3.7.
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Kode Dokumen
D-01

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Mata Kuliah (MK)
Metodologi Penelitian Pendidikan
Otorisasi/Pengesahan
Wakil Dekan I FKIP,

Kode
KK86542
Dosen Pengembang RPS

Rumpun MK

Semester
IV

Koordinator RMK

Tgl.
Penyusunan
T=3
P = 0 11 Februari 2019
Koordinator Prodi
Bobot (sks)

Dr. Hasan Hamid, M.Si.
Dr. Joko Suratno, M.Pd.Si.
Dr. Karman Lanani, M.Si.
NIP. 196611091991031003
NIP. 197904132006041003
NIP. 197904132006041003
Capaian
CPL-Prodi yang Dibebankan pada MK
Pembelajaran
S9
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
(CP)
P6
Mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan
matematika serta mempublikasikan hasilnya
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.
KK5
Mampu menyusun rancangan penelitian yang terbarukan dalam penelitian di bidang pendidikan matematika.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK-1
Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian berdasarkan prinsip keterbaruan dalam bidang pendidikan
matematika dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dengan sikap
bertanggung jawab.
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Deskripsi
Singkat MK

Bahan Kajian /
Materi
Pembelajaran

Pustaka

Sub-CPMK
Sub-CPMK-1 Mampu menjelaskan pengertian dan langkah-langkah/prosedur penelitian pendidikan
Sub-CPMK-2 Mampu mengidentifikasi masalah pendidikan yang layak untuk diteliti
Sub-CPMK-3 Mampu melakukan kajian pustaka dengan menggunakan sumber pustaka yang akurat dan relevan
Sub-CPMK-4 Mampu menetapkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian
Sub-CPMK-5 Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif
Sub-CPMK-6 Mampu menganalisis dan melakukan interpretasi data kuantitatif dan kualitatif
Sub-CPMK-7 Mampu mendeskripsikan cara melaporkan dan mengevaluasi hasil penelitian
Sub-CPMK-8 Mampu membandingkan jenis-jenis desain penelitian pendidikan
Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya
Mata kuliah ini mempelajari materi tentang pengertian dan langkah-langkah dalam penelitian pendidikan; cara mengidentifikasi masalah
pendidikan; cara melakukan kajian pustaka dengan menggunakan sumber pustaka yang akurat dan relevan; penyusunan tujuan penelitian,
pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian; langkah-langkah dalam pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif; cara menganalisis dan
melakukan interpretasi data kuantitatif dan kualitatif; prosedur pelaporan dan evaluasi penelitian; perbandingan jenis-jenis desain penelitian
pendidikan, cara menyusun proposal penelitian.
1. Definisi dan Pentingnya Penelitian Pendidikan, Langkah-langkah dalam Penelitian, Karakteristik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Isuisu yang Layak Diteliti dalam Penelitian Pendidikan
2. Pengertian Masalah Penelitian, Kriteria Sebuah Masalah yang Layak untuk Diteliti, Masalah Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
3. Pengertian Kajian Pustaka, Langkah-langkah dalam Melakukan Kajian Pustaka, Kode Etik Penelitian
4. Pengertian Tujuan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, dan Hipotesis Penelitian; Contoh Tujuan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, dan
Hipotesis Penelitian Kuantitatif; Contoh Tujuan Penelitian dan Pertanyaan Penelitian pada Penelitian Kualitatif.
5. Langkah-langkah dalam Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif, Cara Memilih Partisipan, Alternatif dalam Pengumpulan Data,
Instrumen Pengumpulan Data
6. Langkah-langkah Analisis dan Interpretasi Data, Prosedur dalam Analisis dan Interpretasi Data,
7. Jenis-jenis Laporan Penelitian, Struktur Laporan Penelitian, Kualitas Laporan Penelitian, Kriteria Laporan Penelitian
8. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Mixed Methods, Penelitian Tindakan
9. Format Usulan Penelitian, Bahasa dan Tata Cara Penulisan
Utama :
A. Cress, J. W. 2012. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Ed.). Boston:
Pearson Education, Inc.
B. Suratno, J., Robo, T., Aboe, R. M., & Sundari. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi 2011). Ternate: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Khairun
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Dosen
Pengampu
Mata Kuliah
Syarat

Mg
Ke-

Pendukung :
C. Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. 2009. How to Design and Evaluate Research in Education (7th ed.). New York: McGraw-Hill Comp., Inc.
D. Martens, D. M. 2010. Research and Evaluation in Education and Psychology (3rd ed.). California: SAGE Publications, Inc.
Dr. Joko Suratno, M.Pd.Si.
Pengantar Statistika

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

(1)
1 1

Penilaian

(2)
Mahasiswa mampu 1.1
menjelaskan
pengertian
dan
langkah-langkah
dalam penelitian
pendidikan. [S9, 1.2
KU2]
1.3

1.4

Indikator
(3)
Menjelaskan
definisi
dan
pentingnya
penelitian
pendidikan.
Mendeskripsikan
langkah-langkah
dalam penelitian.
Mengidentifikasi
karakteristik
penelitian
kuantitatif
dan
kualitatif
berdasarkan
langkah-langkah
penelitian.
Mengidentifikasi
desain penelitian

Kriteria & Bentuk
(4)
Kriteria:
Ketepatan dan
Penguasaan
Bentuk non-test:
x Tulisan
makalah
x Presentasi
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Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)
Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah
[TM: 1 × (3 × 50”)]
Metode
Pembelajaran:
Tradisional
Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-1: Menyusun
ringkasan tentang
pengertian dan
prosedur penelitian
pendidikan
[PT + BM: (1 + 1) ×
(3 × 50”)]

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)
Definisi dan
Pentingnya
Penelitian
Pendidikan,
Langkah-langkah
dalam Penelitian,
Karakteristik
Penelitian
Kuantitatif dan
Kualitatif, Isu-isu
yang Layak Diteliti
dalam Penelitian
Pendidikan

(8)
5

[A : 1-56]
[D : 1-46]
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Mg
Ke(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

Penilaian

(2)

1.5

2

2. Mahasiswa
2.1
mampu
mengidentifikasi
masalah
pendidikan yang
layak
untuk
diteliti. [P6, KU2]
2.2

2.3

2.4

Indikator
(3)
yang berhubungan
dengan penelitian
kuantitatif
dan
kualitatif
Memilih
isu-isu
yang layak diteliti
dalam
penelitian
pendidikan
Mendefinisikan
sebuah
masalah
penelitian
dan
menjelaskan bahwa
masalah tersebut
penting
untuk
diteliti.
Membedakan
antara
masalah
penelitian
dan
komponen
lain
dalam penelitian.
Mengidentifikasi
kriteria
sebuah
masalah yang layak
untuk diteliti.
Mendeskripsikan
perbedaan antara

Kriteria & Bentuk
(4)

Kriteria:
Ketepatan dalam
mengidentifikasi
masalah
pendidikan
Bentuk non-test:
x Ringkasan
artikel jurnal;
x Laporan studi
kasus di
sekolah
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Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)

Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah
[TM: 1 × (3 × 50”)]
Metode
Pembelajaran:
Diskusi Kelompok
Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-2:
Mengidentifikasi
masalah berdasarkan
kajian artikel jurnal
[PT: 1 × (3 × 60”)]

-

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)

(8)

Pengertian Masalah
Penelitian, Kriteria
Sebuah Masalah
yang Layak untuk
Diteliti, Masalah
Penelitian
Kuantitatif dan
Kualitatif.

5

[A : 58-78]
[C : 26-37]

Tugas-3: Melakukan

32

Mg
Ke(1)

3

4

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penilaian
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Indikator
Kriteria & Bentuk
Luring (offline)
Daring (online)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
masalah penelitian
studi kasus dalam
kuantitatif
dan
mengidentifikasi
kualitatif.
masalah di sekolah
[BM: 1 × (3 × 60”)]
3. Mahasiswa
3.1 Mendefinisikan
Kriteria:
Bentuk
mampu
pengertian kajian Ketepatan dalam
Pembelajaran:
melakukan kajian
pustaka
dan pengutipan dan
Kuliah
pustaka dengan
mengapa
kajian tidak ditemukannya [TM: 1 × (3 × 50”)]
menggunakan
pustaka itu penting. unsur plagiat
sumber pustaka 3.2 Mengidentifikasi
Metode
yang akurat dan
langkah-langkah
Bentuk non-test:
Pembelajaran:
relevan.
[KU9,
dalam melakukan x Artikel dari
Diskusi kelompok
KK5]
kajian pustaka.
hasil kajian
3.3 menjelaskan
Penugasan
pustaka;
pengertian plagiasi,
Mahasiswa:
mencegah plagiasi,
Tugas-4: Menyusun
dan konsekwensi
kajian pustaka yang
tindakan pladiasi.
bersumber dari
minimal 5 artikel
jurnal
[PT + BM: (1 + 1) ×
(3 × 60”)]

Pengertian Kajian
Pustaka, Langkahlangkah dalam
Melakukan Kajian
Pustaka, Kode Etik
Penelitian
.

4. Mahasiswa
mampu
menetapkan

Pengertian Tujuan
Penelitian,
Pertanyaan

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

4.1 Membedakan
Kriteria:
pengertian tujuan Ketepatan dalam
penelitian,
menyusun tujuan
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Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah

-

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)

(8)

5

[A : 79-108]
[B : 1-2]
[C : 66-88]

10

33

Mg
Ke(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

Penilaian

(2)
tujuan penelitian,
pertanyaan
penelitian,
dan
hipotesis
penelitian.
[P6, 4.2
KU1]

4.3

4.4

5, 6

5. Mahasiswa
mampu

5.1

Indikator
(3)
pertanyaan
penelitian,
dan
hipotesis
penelitian.
Mendeskripsikan
pentingnya tujuan
penelitian,
pertanyaan
penelitian,
dan
hipotesis
pada
penelitian
pendidikan.
Menulis
tujuan
penelitian,
pertanyaan
penelitian,
dan
hipotesis penelitian
kuantitatif.
Menulis
tujuan
penelitian
dan
pertanyaan
penelitian
pada
penelitian
kualitatif.
Menyebutkan
langkah-langkah

Kriteria & Bentuk
(4)
penelitian,
pertanyaan
penelitian, dan
hipotesis penelitian
Bentuk non-test:
x Rancangan
tujuan
penelitian,
pertanyaan
penelitian, dan
hipotesis
penelitian
kuantitatif.
x Rancangan
tujuan
penelitian dan
pertanyaan
penelitian pada
penelitian
kualitatif.

Kriteria:
Ketepatan cara
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Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)
Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah
[TM: 1 × (3 × 50”)]
Metode
Pembelajaran:
Diskusi kelompok
Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-5: Menyusun
tujuan penelitian,
pertanyaan penelitian,
dan hipotesis
penelitian kuantitatif
serta menyusun
tujuan penelitian dan
pertanyaan penelitian
pada penelitian
kualitatif.
[PT + BM: (1 + 1) ×
(3 × 60”)]
Bentuk
Pembelajaran:

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)
Penelitian, dan
Hipotesis Penelitian;
Contoh Tujuan
Penelitian,
Pertanyaan
Penelitian, dan
Hipotesis Penelitian
Kuantitatif; Contoh
Tujuan Penelitian
dan Pertanyaan
Penelitian pada
Penelitian Kualitatif.

(8)

[A : 109-139]
[C : 35-51]

Langkah-langkah
dalam Pengumpulan

10

34

Mg
Ke(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)
(2)
menjelaskan
langkah-langkah
dalam
pengumpulan data
kuantitatif
dan 5.2
kualitatif [KU2,
KU9]

5.3

5.4

5.5

5.6

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penilaian
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Indikator
Kriteria & Bentuk
Luring (offline)
Daring (online)
(3)
(4)
(5)
(6)
dalam
pengumpulan data Kuliah
mengumpulkan
kuantitatif dan
data kuantitatif dan kualitatif
Bentuk
kualitatif.
Pembelajaran:
Mengidentifikasi
Kuliah
Bentuk non-test:
cara memilih
x Ringkasan yang [TM: 2 × (3 × 50”)]
partisipan yang
menyajikan dan
akan terlibat dalam
mendeskripsika Metode
penelitian.
Pembelajaran:
n masalah
Mengidentifikasi
penelitian, jenis Diskusi kelompok
izin-izin penelitian
partisipan/subje
yang dibutuhkan.
Penugasan
k penelitian,
Mendaftar
Mahasiswa:
dan instrumen
beberapa alternatif
Tugas-6: Menyusun
pengumpulan
dalam
tabel yang
data kuantitatif
mengumpulkan
menjelaskan masalah
dan kualitatif
data.
penelitian,
x Rancangan
Menetapkan,
subjek/jenis
instrumen data
memilih, dan
partisipan, dan
penelitian
menilai instrumeninstrumen
instrumen yang
pengumpulan data
akan digunakan
penelitian kuantitatif
dalam
dan kualitatif.
pengumpulan data.
Tugas-7: Melakukan
Mendeskripsikan
uji coba lapangan
prosedur dalam
terhadap instrumen
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Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)
Data Kuantitatif dan
Kualitatif, Cara
Memilih Partisipan,
Alternatif dalam
Pengumpulan Data,
Instrumen
Pengumpulan Data

(8)

[A : 140-173, 204235]
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Mg
Ke-

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

(1)

(2)

7, 8

6. Mahasiswa
mampu
menganalisis dan
melakukan
interpretasi data
kuantitatif
dan
kualitatif. [KU1,
KU9]

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penilaian
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Indikator
Kriteria & Bentuk
Luring (offline)
Daring (online)
(3)
(4)
(5)
(6)
pengaturan
penelitian yang
pengumpulan data
disusun
kuantitatif dan
[PT + BM: 2 × (1 +
kualitatif.
1) × (3 × 60”)]
Mengidentifikasi
Kriteria:
Bentuk
langkah-langkah
Ketepatan dalam
Pembelajaran:
dalam melakukan menganalisis dan
Kuliah
analisis
dan menginterpretasi
interpretasi
data data
Bentuk
kuantitatif
dan
Pembelajaran:
kualitatif.
Kuliah
Bentuk non-test:
Menjelaskan proses x Draf
hasil [TM: 2 × (3 × 50”)]
persiapan data yang
analisis
dan
akan dianalisis.
interpretasi data Metode
Mengidentifikasi
Pembelajaran:
kuantitatif
prosedur
dalam x Draf
hasil Diskusi kelompok
analisis
data
analisis
dan
kuantitatif
dan
interpretasi data Penugasan
kualitatif.
Mahasiswa:
kuantitatif
Melaporkan hasil
Tugas-8: Menyusun
analisis data.
draf analisis sebuah
Mendeskripsikan
data penelitian yang
cara
diberikan.
menginterpretasika
[PT + BM: 2 × (1 +
n hasil analis data
1) × (3 × 60”)]
kuantitatif
dan

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
Universitas Khairun 2019

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)

(8)

Langkah-langkah
Analisis dan
Interpretasi Data,
Prosedur dalam
Analisis dan
Interpretasi Data,

10

[A : 174-123, 236264]
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Mg
Ke-

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

(1)

(2)

9

7. Mahasiswa
mampu
mendeskripsikan
cara melaporkan
dan
mengevaluasi
hasil penelitian
(KU1, KU2)

Penilaian
Indikator
(3)
kualitatif.
Mendefinisikan
tujuan
laporan
penelitian
dan
mengidentifikasi
jenis-jenis laporan
penelitian.
Mengidentifikasi
struktur
laporan
penelitian.
Mengidentifikasi
kelayakan
dan
kebiasaan
penulisan ilmiah.
Mendaftar kriteria
untuk
mengevaluasi
laporan penelitian.

Kriteria & Bentuk
(4)

8.1 Mendefinisikan
jenis-jenis desain
penelitian
pendidikan,
mendeskripsikan
kapan digunakan,
dan
bagaimana

Kriteria:
Ketepatan deskripsi
tentang persamaan
dan perbedaan
jenis-jenis desain
penelitian
pendidikan

7.1

7.2

7.3

7.4

10, 11, 8. Mahasiswa
mampu
12, 13
membandingkan
jenis-jenis desain
penelitian
pendidikan.
[KU1, KU2]

Kriteria:
Ketepatan deskripsi
jenis, struktur,
kelayakan, kriteria
laporan penelitian
Bentuk non-test:
x Ringkasan
jenis, struktur,
kelayakan,
kriteria laporan
penelitian
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Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)
Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah
[TM: 1 × (3 × 50”)]

-

Metode
Pembelajaran:
Diskusi kelompok

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)

(8)

Jenis-jenis Laporan
Penelitian, Struktur
Laporan Penelitian,
Kualitas Laporan
Penelitian, Kriteria
Laporan Penelitian

5

[A : 265-292]
[D : 47-88]

Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-9: Menyusun
rubrik evaluasi
sebuah laporan
penelitian
[PT + BM: (1 + 1) ×
(3 × 60”)]
Bentuk
Pembelajaran:
Kuliah
[TM: 4 × (3 × 50”)]
Metode
Pembelajaran:

-

Penelitian
Kuantitatif,
Penelitian Kualitatif,
Penelitian Mixed
Methods, Penelitian
Tindakan

20

37

Mg
Ke(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)

Penilaian

(2)
8.2

8.3

8.4

8.5

14, 15, 9. Mahasiswa
mampu
16
menyusun
proposal
penelitian

9.1

dan

Indikator
(3)
melakukannya.
Mengidentifikasi
karakteristik utama
dari masing-masing
desain penelitian
kuantitatif.
Menentukan
potensial
isu-isu
yang layak dalam
desain-desain
penelitian
pendidikan.
Mendeskripsikan
langkah-langkah
dalam melaksanakan
desain-desain
penelitian
pendidikan.
Mengevaluasi
kualitas dari penelitian
pendidikan.
Menyusun laporan
penelitian menurut
format
proposal
berdasarkan
panduan

Kriteria & Bentuk
(4)
Bentuk non-test:
Ringkasan tentang
persamaan dan
perbedaan jenisjenis penelitian
pendidikan

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)
Diskusi kelompok

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)
[A : 293-602]
[C : 555-615]

(8)

Format Usulan
Penelitian, Bahasa
dan Tata Cara
Penulisan

30

Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-10: Menyusun
ringkasan tentang
perbandingan jenisjenis penelitian
pendidikan
[PT + BM: 4 × (1 +
1) × (3 × 60”)]

Kriteria:
Ketepatan,
konsistensi, dan
kerapian proposal
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Bentuk
Pembelajaran:
x Kuliah
Penjelasan tentang
Pedoman

-

38

Mg
Ke(1)

Sub-CPMK
(Kemampuan Akhir
Tiap Tahapan
Pembelajaran)
(2)
mempresentasika
nnya. [S9, P6,
KU2, KU9]

Penilaian
Indikator
(3)
penyusunan
penulisan
karya
ilmiah
FKIP
Unkhair.
9.2 Menggunakan
bahasa dan tata
cara penulisan yang
sesuai
dengan
panduan
penyusunan
penulisan
karya
ilmiah
FKIP
Unkhair.
9.3 Menunjukkan
kemampuan yang
baik
dalam
menyajikan
proposal.
9.4 Menunjukkan
penguasaan materi
proposal.

Kriteria & Bentuk
(4)
Bentuk non-test:
x Praktik
penyusunan
proposal
penelitian
x
x Presentasi
proposal
penelitian
secara mandiri

Bantuk Pembelajaran,
Metode Pembelajaran,
Penugasan Mahasiswa,
[Estimasi Waktu]
Luring (offline)
Daring (online)
(5)
(6)
Penulisan Karya
Ilmiah
[TM: (1 × 50”)]

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian
(%)

(7)
[B : 7-56]

(8)

Seminar
Presentasi dan
Pembahasan
Proposal
Penelitian
[TM: (2 + 3 + 3)
× 100”]

Metode
Pembelajaran:
Tradisional,
Presentasi
Penugasan
Mahasiswa:
Tugas-11: Menyusun
proposal penelitian
dan presentasi secara
mandiri
[BM: 3 × (3 × 70”)]
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Catatan :
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan
internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 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, ketrampulan umum, ketrampilan 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. 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.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik
Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative
Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok
bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan
pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap muka, PT = Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
13. Kehadiran Mahasiswa mata kuliah ini memiliki bobot penilaian sebesar 10% dari nilai akhir.
14. Nilai Tugas mata kuliah ini merupakan nilai sub-CPM-9 (30% dari total bobot penilaian sub-CPMK) yang besarnya setara dengan bobot
penilaian 27% dari nilai akhir (Nilai Tugas/Praktikum Minimal 25% [7]).
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n. Format Rancangan Tugas Mahasiswa
Tabel 3.8
Contoh Rancangan Tugas Mahasiswa
:

MATA KULIAH

:

SEMESTER

:

MINGGU KE

………………………………………………………
…………………….. ………… sks

: ………

………………………………… Tugas ke :

o. Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa
Tabel 3.9
Penjelasan Pengisian Format pada Tabel 3.8
No
1.

Judul
Tujuan Tugas

2.

Obyek garapan

Penjelasan Isian
Adalah rumusan kemampuan yang diharapkan
dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil
mengejakan tugas ini (hard skill dan soft skill).
Berisi deskripsi obyek material yang akan
distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit
kulit/manejemen RS/narkoba/ bayi /perawatan
darurat/dll).
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No
3.

Judul
Yang
harus
dikerjakan
dan
batasan-batasan

4.

Metode/cara
pengerjaan tugas

5.

Deskripsi
tugas
dihasilkan

6.

Kriteria Penilaian

luaran
yang

Penjelasan Isian
Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan
keluasan masalah dari obyek material yang
harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman
studi yang distandarkan. (misal tentang
perawatan bayi prematur, distudi
tentang hal yang perlu diperhatikan, syaratsyarat yang harus dipenuhi - kecermatan,
kecepatan, kebenaran prosedur, dll) Bisa juga
ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum
diskusi/ seminar.
Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang
sebaiknya digunakan, alternatif langkahlangkah yang bisa ditempuh, data dan buku
acuan yang wajib dan yang disarankan untuk
digunakan, ketentuan dikerjakan secara
kelompok/individual.
Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/
kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal
hasil studi tersaji dalam paper minimum 20
halaman termasuk skema, tabel dan gambar,
dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan
type dan besaran huruf yang tertentu, dan
mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD
dengan format powerpoint).
Berisi butir-butir indikator yang dapat
menunjukan tingkat keberhasilan mahasiswa
dalam usaha mencapai kemampuan yang telah
dirumuskan.

C. Penilaian Pembelajaran
Yang dimaksud dalam tahap penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan
hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian;
teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian;
pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
1.

Prinsip Penilaian
Tabel 3.10
Prinsip Penilaian

1

Prinsip
Penilaian
Edukatif

2

Otentik

No

Pengertian
merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
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No
3

4

5

Prinsip
Penilaian
Objektif

Pengertian

merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas
penilai dan yang dinilai.
Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh
mahasiswa.
Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian
a. Teknik Penilaian
Tabel 3.11
Teknik dan Instrumen Penilaian
Penilaian
Teknik
Instrumen
Sikap
Observasi
1. Rubrik untuk penilaian
proses dan / atau
Keterampilan Umum
observasi,
partisipasi, 2. Porto folio atau karya
Keterampilan Khusus
unjuk kerja, tes tertulis,
desain untuk penilaian
Penguasaan
tes lisan, dan angket
hasil
Pengetahuan
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:
x 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.
x Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang
secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara
langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat
penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara
tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
x Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan
melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dll. yang memungkinkan
mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.
b. Instrumen Penilaian
1) Rubrik
Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan
dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri
dari dimensi yang dinilai dan kreteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator
capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik deskriptif, rubrik
holistik dan rubrik sekala presepsi.
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Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi 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:
a) Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau
kombinasi semua kriteria.
b) Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan
diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
c) Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kreteria penilian yang tidak dideskripsikan
namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
Tabel 3.12
Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

DEMENSI Sangat Baik
Skor  81
terorganisa si
dengan
menyajikan
fakta yang
didukung
Organisasi oleh contoh
yang telah
dianalisis
sesuai
konsep

Isi

Baik
(61-80)
terorganisas
i
dengan
baik
dan
menyajikan
fakta yang
meyakinka
n
untuk
mendukung
kesimpulan
kesimpulan
.
Isi mampu Isi akurat
mengguga h dan
pendengar
lengkap.
untuk
Para
mengamba
pendengar
ngkan
menambah
pikiran.
wawasan
baru
tentang
topik
tersebut.

SKALA
Cukup
(41-60)
Presentasi
mempunyai
fokus
dan
menyajikan
beberapa
bukti yang
mendukung
kesimpulankesimpulan.

Kurang
(21-40)
Cukup
fokus,
namun
bukti
kurang
mencukupi
untuk
digunakan
dalam
menarik
kesimpulan
Isi
secara Isinya
umum
kurang
akurat, tetapi akurat,
tidak
karena tidak
lengkap.
ada
data
Para
faktual,
pendengar
tidak
bisa
menambah
mempelajari pemahaman
beberapa
pendengar
fakta yang
tersirat,
tetapi
mereka tidak
menambah
wawasan
baru tentang
topik
tersebut.
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Sangat Kurang
Skor  20
Tidak
ada
organisasi yang
jelas.
Fakta
tidak digunakan
untuk
mendukung
pernyataan.

Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu umum.
Pendengar tidak
belajar apapun
atau
kadang
menyesatkan.
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DEMENSI Sangat Baik
Skor  81
Berbicara
dengan
semangat,
menularka n
semangat
dan
antusiasme
pada
pendengar
Gaya
Presentasi

Baik
(61-80)
Pembicara
tenang dan
menggunak
an intonasi
yang tepat,
berbicara
tanpa
bergantung
pada
catatan, dan
berinteraksi
secara
intensif
dengan
pendengar.
Pembicara
selalu
kontak
mata
dengan
pendengar.

SKALA
Cukup
(41-60)
Secara
umum
pembicara
tenang,
tetapi
dengan nada
yang datar
dan cukup
sering
bergantung
pada catatan.
Kadangkadang
kontak mata
dengan
pendengar
diabaikan.

Kurang
(21-40)
Berpatokan
pada
catatan,
tidak
ada
ide
yang
dikembangk
an di luar
catatan,
suara
monoton

Sangat Kurang
Skor  20
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.

Tabel 3.13
Contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif
GRADE
Sangat
kurang
Kurang

SKOR
 20

Cukup

41– 60

Baik

61- 80

Sangat
Baik

 81

21–40

INDIKATOR KINERJA
Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak
menyelesaikan permasalahan
Rancangan yang disajikan teratur namun kurang
menyelesaikan permasalahan
Rancangan yang disajikan tersistematis, 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
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Tabel 3.14
Contoh Rubrik Holistik
DEMENSI
Penguasaan
Materi
Ketepatan
menyelesaikan
masalah
Kemampuan
Komunikasi
Kemampuan
menghadapi
Pertanyaan
Kelengkapan alat
peraga
dalam
presentasi
NILAI AKHIR

BOBOT

Nilai

Komentar
(catatan)

Nilai
total

30%
30%
20%
10%

10%
100%

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:
a) Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria
yang jelas;
b) Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan
mahasiswa;
c) Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
d) Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya
sendiri atau kelompok belajarnya;
e) Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
f) Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses
pembelajaran yang telah berlangsung;
g) Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.
2) Penilaian portofolio
Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan
informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode
tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang
dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya
untuk mencapai capaian pembelajaran.
Macam penilaian portofolio adalah sebagai berikut:
a) Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang
menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar
yang telah dijalani.
b) Portofolio pamer/showcase berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil
kinerja belajar terbaiknya.
c) Portofolio koprehensif, berisi artefak seluruh hasil karya mahasiswa selama proses
pembelajaran.
Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel
jurnal ilmiah.
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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.
Tabel 3.15
Contoh Penilaian Portofolio

No
1

2

3

4

5

6

7

Aspek
Penilaian
Skor
Artikel berasal
dari
journal
terindek dalam
kurun waktu 3
tahun tarakhir.
Artikel
berkaitan
dengan tema
dampak polusi
industri
Jumlah artikel
sekurangkurangnya
membahas
dampak polusi
industri pada
manusia dan
lingkungan
Ketepatan
meringkas isi
bagian-bagian
penting
dari
abstrak artikel
Ketepatan
meringkas
konsep
pemikiran
penting dalam
artikel
Ketepatan
meringkas
metodologi
yang
digunakan
dalam artikel
Ketepatan
meringkas
hasil penelitian

Artikel-1
Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)

Artikel-2
Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)
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Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)
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No

Aspek
Penilaian
Skor
dalam artikel

Artikel-1
Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)

Artikel-2
Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)

Artikel-3
Tinggi Rendah
(6-10)
(1-5)

8

Ketepatan
meringkas
pembahasan
hasil penelitian
dalam artikel
9
Ketepatan
meringkas
simpulan hasil
penelitian
dalam artikel
10 Ketepatan
memberikan
komentar pada
artikel journal
yang dipilih
Jumlah skor tiap
ringkasan artikel
Rata-rata skor yang
diperoleh

3.

Pelaporan Penilaian
Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:
a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh
suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada table berikut.
Tabel 20.
Kategori Penilaian
Rentang
Skor
81 – 100
71 – 80
66 – 70
61 – 65
56 – 60
41 – 55
0 – 40
b.

Nilai
Huruf
A
AB
B
BC
C
D
E

Nilai
Angka
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0

Katagori
Istimewa
Baik Sekali
Baik
Cukup Baik
Cukup
Kurang
Kurang Sekali

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan
indeks prestasi semester (IPS):
IPS =

σ
σ

(

×

(
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c.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):
IPK =

σ
σ

(

×

(

)
)

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 .
4.

Kelulusan Mahasiswa
Tabel 21.
Predikat Kelulusan
Program
IPK
Predikat Lulusan
Diploma dan Sarjana
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
3,01-3,50
Sangat Memuaskan
>3,50
Pujian
Profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, doktor
terapan
Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister,
program magister terapan, program doktor, dan program doktor
terapan 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 3,00 (tiga koma nol).
3,00-3,50
Memuaskan
3,51-3,75
Sangat Memuaskan
>3,75
Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar
atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan
peraturan perundangan.
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BAB IV
STRUKTUR DAN ACUAN PENYUSUNAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI
A. Struktur Kurikulum Program Studi
Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai
rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi
seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan
kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku
kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan
memperhatikan standar mutu, dan visi, misi Jurusan/Program Studi. Untuk meningkatkan
relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama
pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya
kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai
berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian
yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills (keterampilan kepribadian dan
perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai acuan dasar, perlu adanya
keseragaman struktur kurikulum masing-masing Jurusan/Program Studi, yang ditetapkan
sebagai berikut.
I.

Identitas Program Studi
1. Nama Perguruan Tinggi
2. Nama Jurusan/Bagian
3. Nama Program Studi
4. Izin Pendirian
5. Status Akreditasi
6. Jenjang Pendidikan
7. Gelar Lulusan
8. Visi
9. Misi

II. Profil Lulusan dan Deskripsinya
Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia
kerja.
Tabel 4.1
Profil Lulusan dan Deskripsinya
No.

Profil Lulusan

Deskripsi Profil
(Gambaran Tentang Kemampuan Lulusan)

1.
2.
3.
4.
5.
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III. Capaian Pembelajaran Program Studi
Tabel 6.2
Capaian Pembelajaran Program Studi
No
Capaian Pembelajaran
A. Aspek Sikap
1
2
3
Dst.
B. Aspek Pengatahuan
1
2
3
Dst.
C. Aspek Keterampilan Umum
1
2
3
Dst.
D. Aspek Keterampilan Khusus
1
2
3
Dst.

Sumber

IV. Pemetaan Mata Kuliah Berbasis CPL dan Bahan Kajian
Pada bagian ini akan dipaparkan alternatif pemetaan CPL, bahan kajian, dan mata kuliah.
Prinsip yang harus direkam pada pemetaan tersebut adalah profil dengan CP yang terkait
dengan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikelompokkan sesuai
dengan bahan kajian. Alternatif tabelnya adalah sebagai berikut.
Tabel 6.3
Pemetaan Mata Kuliah

No.
1.

Profil
Profil 1

CP

Bahan Kajian yang Dikembangkan Prodi
BK1
BK2
dst.
MK1 MK2 dst. MK1 MK2 dst. MK1 MK2 dst.

S

P
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No.

Profil

CP

Bahan Kajian yang Dikembangkan Prodi
BK1
BK2
dst.
MK1 MK2 dst. MK1 MK2 dst. MK1 MK2 dst.

KU

KK

2.

Profil 2

S

P

KU

KK

3.

Dst.

V. Bobot sks untuk Setiap Mata Kuliah
Bobot sks untuk setiap mata kuliah dapat dihitung menggunakan contoh berikut:
x Yang ditampilkan adalah jumlah sks mata kuliah program studi:
x sks program studi = sks menurut SN Dikti – sks MK wajib universitas – sks MK
wajib fakultas
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Tabel 6.4
Pembobotan sks Mata Kuliah

No

Nama Mata Kuliah

Keluasan Kedalaman Beban
(KL)
(KD)
(B)

SKS

1
2
3
dst.
Jumlah
KL = jumlah bahan kajian setiap mata kuliah
KD = kedalaman atau aras proses kognitif menurut Anderson (2001):
1 = mengingat, 2 = memahami, 3 = menerapkan, 4 = menganalisis,
5 = mengevaluasi, 6 = mencipta
B = KLi x KDi
sks per mata kuliah =
×σ
σ

VI.

Struktur Kurikulum Program Studi
Tabel 6.5
Struktur Kurikulum Program Studi
Smt Kode MK/Blok
I

Nama MK/Blok

Bobot sks

Kode RPS

Sub Total Semester I
II

Sub Total Semester II
dst.
Total sks
VII.

Deskripsi Mata Kuliah
a. Identitas Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
:
Kode Mata Kuliah
:
Semester
:
sks
:
b. Deskripsi Singkat Mata Kuliah
c. Cakupan Materi Mata Kuliah
d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
e. Referensi
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B. Acuan Penyusunan Kurikulum Program Studi
Berikut ini acuan yang dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam menyusun
kurikulum.
1.

Visi Program Studi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran yang menantang (ideal) tentang
keadaan masa depan ke mana dan bagaimana program studi harus dibawa dan diarahkan agar
dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan. Visi harus mengacu pada KKNI, di samping itu harus juga mengacu hal
berikut ini: (1) singkat, padat, dan mudah diingat, (2) bersifat inspiratif dan menantang
(ideal), (3) memberikan arah dan fokus yang jelas, (4) berorientasi ke depan, (5) menjamin
kesinambungan.
Contoh Visi
Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Akademik Berbasis Kelautan dan
Kemajemukan
2.

Misi Program Studi
Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh program studi untuk merealisasikan
visi yang telah ditetapkan.
Contoh Misi
x Meningkatkan..... melalui....
x Membangun jaringan......melalui.....
x Mengembangkan.....melalui......
3.

Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan

a.

Mata Kuliah Umum
Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta didik. Mata
kuliah umum untuk program Sarjana dan program Diploma (minimal) terdiri dari:
1)
2)
3)
4)

Mata kuliah Pendidikan Agama,
Mata kuliah Pendidikan Pancasila,
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,
Mata kuliah Bahasa Indonesia,

Sedangkan untuk program Sarjana (S1) Unkhair ditambahkan mata kuliah umum wajib
berikut.
5) IAD untuk program studi pada batang keilmuan sosial dan Humaniora dan ISB untuk
program studi pada batang keilmuan Kealaman dan Terapan,
6) Bahasa Inggris,
7) Mata kuliah penciri universitas, Wawasan Kepulauan dan Kemajemukan.
Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia.

Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
Universitas Khairun 2019

54

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi,
serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideology bangsa Indonesia.
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.
Mata kuliah Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia dan berkemampuan berbahasa
Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk keperluan
akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan sehari-hari.
Mata kuliah Ilmu Alam Dasar (IAD) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memahami dasar-dasar filsafat dan metode sains sehingga
memiliki pandangan kritis dan kemampuan dalam memformulasikan penyelesaian
masalah akademik maupun kemasyarakatan secara prosedural melalui pendekatan
ilmiah.
Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, peka dan arif
dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi
nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Mata Kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang
memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan untuk
mendukung penguasaan ilmu pengetahuan maupun keahlian tertentu, serta kebutuhan
komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Mata kuliah penciri universitas dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta
didik terhadap kondisi kepulauan yang terdiri dari berbagai etnis sehingga menimbulkan
perilaku berdasarkan nilai moral luhur, bersikap empatik dan menghargai adanya
perbedaan.
b.

Mata Kuliah Keahlian
Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi
untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang
bersangkutan.
4.

Muatan Wajib dan Muatan di Luar Mata Kuliah
Kurikulum perguruan tinggi wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan
untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan soft skills, serta muatan lain yang
bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan
dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan
dan kondisi dirinya, dapat (dalam bentuk) mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam
mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstra-kurikuler dan kokurikuler.
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5.
a.

Satuan Kredit Semester
Pengertian Satuan Kredit Semester
Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan
pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai
bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam
mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Semester merupakan satuan waktu
proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian
tengah semester dan ujian akhir semester
b. Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:
1) Kuliah, adalah kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari:
50 menit
x Tatap muka
60 menit
x Tugas terstruktur
x Belajar mandiri
60 menit
2) Seminar atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester
yang terdiri dari:
 Tatap muka
100 menit
 Belajar mandiri
70 menit.
3) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik
lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran
lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
c.

Pengertian semester
Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16
(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
d. Masa dan Beban Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan
1) Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
2) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
3) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
4) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma
empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus
empat puluh empat) sks;
5) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan
program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
6) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister
terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau
diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36
(tiga puluh enam) sks; atau
7) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor
terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister,
program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
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e.

Komposisi dan Bobot sks Mata Kuliah
1) Mata kuliah wajib (minimal) untuk program sarjana dan diploma di Universitas
Khairun terdiri dari:
(2 sks)
x Mata kuliah Pendidikan Agama
(2 sks)
x Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
(2 sks)
x Mata kuliah Pendidikan Pancasila
(2 sks)
x Mata kuliah Bahasa Indonesia
(2 sks)
x Mata kuliah Wawasan Kepulauan dan Kemajemukan
(Penciri universitas)
2) Mata kuliah keahlian program sarjana dapat berupa mata kuliah yang disusun oleh
forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program
studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dengan ketentuan:
x Skripsi/tugas akhir/karya seni/ bentuk lain yang setara, diberi bobot 4-6 sks dan
merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
x Bobot mata kuliah pilihan  9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan  2 kali
sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dan merupakan bagian dari mata
kuliah keahlian.
3) Mata kuliah keahlian program magister dapat berupa mata kuliah yang disusun oleh
forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program
studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dengan ketentuan:
x Tesis diberi bobot 6 - 8 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
x Bobot mata kuliah pilihan  6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan  3 kali
sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dan merupakan bagian dari mata
kuliah keahlian.
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BAB V
PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan
tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk
melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanat institusi
yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang
dituang dalam Capaian Pembelajaran.
Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu
referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber
lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk
penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan
menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan
kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku
panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.
Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada
pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif
diikuti secara saksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen
kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen
kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut
dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai
tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam
mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan
manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.
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