ACUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PT:
1. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0

(Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi 2019)

2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNP)
3. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI).

7. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015–2019
8. Renstra UNG Tahun 2015-2019
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A. TAHAP PERANCANGAN
KURIKULUM

B. TAHAPAN PERANCANGAN
PEMBELAJARAN

1. Penetapan Profil

1. Merumuskan CPMK

2. Penetapan Kemampuan Yang
diturunkan dari Profil

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

3. Perumusan CPL
4. Pembentukan Mata Kuliah
• Pemilihan Bahan Kajian dan
Materi Pembelajaran
• Penetapan Mata Kuliah
• Penetapan Bobot SKS
5. Penyusunan Mata Kuliah Dalam
Struktur

3. Proses Pembelajaran

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

TAHAPAN PENGEMBAGAN KURIKULUM :

TIGA TAHAPAN YAITU:
1. PERANCANGAN KURIKULUM
2. PERANCANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN
3. EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Perancangan Kurikulum :
• Penetapan profil lulusan & perumusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
• Penetapan bahan kajian & pembentukan mata
kuliah;
• Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I.

Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama
Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan,
Visi dan Misi.

II.

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

III.

Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis,
landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.

IV.

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan,
Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SNDikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.

V.

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

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:
VI.

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks – Menjelaskan
mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di
level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

VII.

Matrik distribusi mata kuliah (MK)- Menggambarkan organisasi mata kuliah
atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun
dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

VIII. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan
pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi,
dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen
Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
IX.

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum – Rencana pelaksanaan
kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan
tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Tahapan Proses
Pengembangan
Kurikulum
CPL (Umum)

CP Program Studi

CP Mata
kegiatan (CPMK)

Keterkaitan SN Dikti/KKNI, UUGD-Standar DikGu
dan Kompetensi Abad 21

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)
dan Kurikulum PPG

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PPG
Guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian
Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona,
berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
terkini dan masa depan.

TAHAPAN PENGEMBAGAN KURIKULUM :

TIGA TAHAPAN YAITU:
1. PERANCANGAN KURIKULUM
2. PERANCANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN
3. EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

DOKUMEN KURIKULUM :
(Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Ditjen Belmawa Kemristekdikti 2019)

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I.

Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama
Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi
dan Misi.

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

III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan
sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan
umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.
V. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of
Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan
mata kuliah.

DOKUMEN KURIKULUM :
(Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Ditjen Belmawa Kemristekdikti 2019)

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:
VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks – Menjelaskan
mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level
MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
VII. Matrik distribusi mata kuliah (MK)- Menggambarkan organisasi mata kuliah atau
peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian
Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian
semester selama masa studi lulusan Program Studi.
VIII. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan
pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan
perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian
dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
IX. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum – Rencana pelaksanaan
kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan
tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM :

1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM: Tahapan ini
dimulai dari:
• analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan
profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh
program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya
(scientific vision) yang menghasilkan bahan kajian.
• Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan
Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah
beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi
mata kuliah dalam bentuk matrik. Secara sederhana
tahapan kurikulum terdiri dari:

TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM :

1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM: Tahapan
ini dimulai dari:
Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:
• Penetapan profil lulusan & perumusan Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL);
• Penetapan bahan kajian & pembentukan mata
kuliah;
• Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM :

1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM:
a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1) Penetapan Profil Lulusan
2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

b. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur
Kurikulum

Perumusan CPL :
Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan
dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:
a.
b.

literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca,
menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia
digital;
literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin,
aplikasi teknologi (coding, artificial intelligance, dan engineering
principle);

c.

literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities,
komunikasi dan desain;

d.

pemamahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;

e.

pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama
secara lokal, nasional, dan global.

Tahapan Pengembangan :
• Pembentukan Mata Kuliah
• Pemilihan Bahan Kajian
• Penetapan matakuliah berdasarkan evaluasi
dan CPL
• Penetapan bobot sks
• Penyusunan mata kuliah

Matriks tersebut di atas dapat menguraikan halhal berikut:
• Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa
butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada
kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai
bagian dari kurikulum baru.
• Tanda bulet (•) berarti menyatakan ada bahan kajian yang
dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan
kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
• Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak
berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah
tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan
mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari
CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat
diusulkan mata kuliah baru.

Cara kerja tabel 5 dalam pembentukan mata kuliah
baru adalah sebagai berikut:
1.
2.

3.

4.

Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari Sikap, Pengetahuan,
Ketrampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda bulet (•) pada
sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada
mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi
pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan
kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti,
pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel-2);
Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan
pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat
diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masingmasing mata
kuliah;
Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang
dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi
dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam
tahapan sebagai berikut:
1.

Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;

2.

Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat
spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada
MK tersebut;

3.

Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan
berdasarkan CPMK;

4.

Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada
mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;

5.

Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan
keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat
pembelajaran yang diperlukan;

6.

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

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan
dalam tahapan sebagai berikut:
7. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen
penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian SubCPMK;
8. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode
pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman
belajar;
9.

Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar
dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
10. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi
pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang
bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses
pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk
memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa;

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN

a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata
Kuliah (CPMK)
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester
(RPS)
c. Proses Pembelajaran
d. Penilaian Pembelajaran

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan
kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (constructif alignment). Secara
visual penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar 12.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Memperjelas tahapan penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah seperti
yang digambarkan pada diagram di atas, diberikan contoh penjabaran CPL pada
mata kuliah Metode Penelitian program sarjana secara umum sebagai berikut,

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a.

Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja
tindakan (action verb), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan,
pengukuran dan pencapaian CPL. Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan SubCPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (capability verb) yang disampaikan oleh
Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, ketrampilan intelektual (intelectual skill); strategi
kognitif (cognitive strategies); Informasi verbal (verbal information); Ketrampilan motorik
(motor skill); dan sikap (attitude). Tentang hal ini lebih jelas silahkan membaca buku
Principles of Instructional Design (4 ed.) penulis Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W.
(1992) seperti yang tercantum pada daftar pustaka. Kata kerja tindakan juga dapat
menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari
kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta
(Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia
(1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai,
pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari
kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi.
Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan
pembelajaran atau CPMK/SubCPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang
harus dikuasai oleh mahasiswa, matrik berikut adalah contoh penggunaannya.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a.

Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a.

Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Merumuskan CPMK Tabel-6 memperlihatkan bahwa CPL masih bersifat umum terhadap contoh
mata kuliah Metodologi Penelitian, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih
spesifik terhadap mata kuliah Metodologi Penelitian tersebut. Rumusan CPMK harus mengandung
unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman
dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Tabel-7 di bawah
adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK Metodologi
Penelitian.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a.

Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Pertanyaan yang sering muncul:
1.

Pertanyaan: Apakah kalimat rumusan CPMK sama dengan CPL?

Jawab:

2.

•

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

•

Kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL, manakala hanya beberapa kemampuan saja yang dapat
dicapai dalam mata kuliah terkait.

Pertanyaan: Berapakah jumlah butir rumusan CPMK dalam sebuah mata kuliah?

Jawab:
•

3.

CPMK mata kuliah dapat berjumlah sebuah saja, asalkan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan
pada mata kuliah terkait secara utuh.

Pertanyaan: Apakah yang menjadi pegangan dalam merumuskan CPMK?

Jawab:
•

Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat diamati,
diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses belajar.

•

Rumusan CPMK secara akumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata
kuliah terkait.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Merumuskan Sub CPMK
Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada
tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta
didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan
dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkonstribusi
terhadap pencapaian CPL. Rumusan Sub-CPMK yang baik memiliki sifat:
• Specific – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik
menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang
diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (concrete verbs);
• Measurable – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa
yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat
dicapai oleh mahasiswa;
• Achievable – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa;
• Realistic – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat
dicapai oleh mahasiswa;
• Time-bound – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot sks nya.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Merumuskan Sub CPMK

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Melakukan Analisis Pembelajaran:

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata
kuliah terjadi dengan tahapantahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiwa yang
terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi
kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPMK. Ada
empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran pada
mata kuliah, yakni: struktur herarkis (heirarchical), struktur prosedural (procedural), struktur
pengelompokan (cluster) dan struktur kombinasi (combination) (Dick, Carey, & Carey, 2014;
Gagne, Briggs, & Wager, 1992).
•

Struktur herarkis, untuk belajar kemampuan A, harus terlebih dahulu belajar kemampuan B,
digambarkan dengan dua kotak masing- masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan
kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.

•

Struktur prosedural, untuk belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu belajar
kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan
kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horisontal.
Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari materi pembelajaran yang mudah kemudian meningkat
ke materi pembelajaran yang lebih sulit.

•

Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan yang dipelajari
dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang
berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa anak panah.

•

Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur herarkis, prosedur
dan pengelompokan.

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

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Melakukan Analisis Pembelajaran:
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan Analisis
pembelajaran sebagai berikut:
• Diagram Analisis pembelajaran terdiri dari tiga bagian: bagian pertama
(kotak paling atas) adalah rumusan CPMK yang dirumuskan berdasarkan
CPL Prodi yang dibebankan pada MK, bagian kedua (kotak tengah) adalah
kumpulan beberapa Sub-CPMK, dan bagian ketiga (kotak paling bawah)
adalah kemampuan awal (jika ada) yang diperlukan sebelum mahasiswa
mengikuti mata kuliah tersebut. Analisis pembelajaran dilakukan oleh
dosen perancang pembelajaran dimulai dari CPL yang dibebankan pada
mata kuliah, merumuskan CPMK sebagai jabaran dari CPL tsb., dan
merumuskan Sub-CPMK sebagai jabaran CPMK.

• Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa memulai belajar
dari tahapan belajar awal pada Sub-CPMK1, sub-CPMK2,...., Sub-CPMK8
yang secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPMK dan CPL yang
dibebankan pada mata kuliah tersebut (Dick, Carey, & Carey, 2014).

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Melakukan Analisis Pembelajaran: Pertanyaan yang sering muncul:
1. Pertanyaan: Apakah selalu diperlukan untuk melakukan analisis pembelajaran
dalam penyusunan RPS? Jawab: Mengacu pada pasal 12, ayat (3), bagian (c), maka
dalam penyusunan RPS diperlukan analisis pembelajaran dalam rangka mengetahui
tahapan pembelajaran pada mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
2. Pertanyaan: Apa kegunaan melakukan analisis pembelajaran? Jawab:

• Mengidentifikasi semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa pada setiap
tahapan belajar sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan;
• Menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses
pembelajaran mata kuliah;
• Menentukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara
herarkis, prosedural, maupun klastering;
• Mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang
berkelanjutan;

• Memperoleh susunan RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara
bertahap, efisien dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS dari sekedar
memindahkan daftar isi buku.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
Melakukan Analisis Pembelajaran:

Pertanyaan yang sering muncul:
3. Pertanyaan: Apakah ada bentuk diagram lain dalam melakukan
analisis pembelajaran, selain seperti Gambar-14? Jawab:
Model analisis pembelajaran seperti Gambar-14, bukan lah
satusatunya, dosen atau tim dosen dapat mengembangkan
model analisis yang berbeda, dengan syarat mampu
menggambarkan tahapan-tahapan pembelajaran untuk
mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
1) Prinsip penyusunan RPS:
a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang
dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai
CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh
mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.

b) RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa
untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang
dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen
mengajar.
c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang
berpusat pada mahasiswa (student centered learning disingkat SCL)

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

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2) Unsur-unsur RPS : RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015)
paling sedikit memuat:
a)

nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;

b)

capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c)

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

d)

bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

e)

metode pembelajaran;

f)

waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;

g)

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h)

kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i)

daftar referensi yang digunakan.
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b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

3)

Isian bagian-bagian dari RPS:

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

b) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul Harus sesuai dengan rancangan kurikulum
yang ditetapkan.
c) Nama dosen pengampu Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh
suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas parallel.
d) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK) CPL yang tertulis
dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah terkait, terdiri dari sikap, 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 program studi. Beberapa butir CPL yanga dibebankan pada MK dapat
direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat
dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara)
dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).
Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.
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b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3) Isian bagian-bagian dari RPS:
f) Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran Materi pembelajaran merupakan
rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki
oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/
ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang
dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan
dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul
tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain
yang setara. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan
kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih
fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi
pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa
bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari
secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang
keahlian tersebut. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan
memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada
SN-Dikti (disajikan pada Tabel-1). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen
atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

3) Isian bagian-bagian dari RPS:
g) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran Pemilihan bentuk dan
metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan
yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai
dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial,
seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau
bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran
berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran
berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara
efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada
bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa
yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu
belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi
waktu belajar sesuai dengan pasal 17 SN-Dikti.
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b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

3) Isian bagian-bagian dari RPS:
h) Waktu Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang
diperlukan sesuai dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya
dikonversi dalam satuan sks, dimana 1 sks setara dengan 170 menit per
minggu per semester. Sedangkan 1 semester terdiri dari 16 minggu
termasuk ujian tengan semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada
perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata
mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui
pengalaman belajar yang dirancang pada tahap pembelajaran tersebut.
i)

Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas Pengalaman belajar
mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan
oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar
mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu
mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran.
Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian
hasil belajar mahasiswa.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

3) Isian bagian-bagian dari RPS:
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 persen (%)
yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap
nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k)

Daftar referensi Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai
sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

l)

Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Format RPS dapat berbentuk
beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau
perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur
minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SNDikti, seperti yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya buku ini. Contoh beberapa bentuk format RPS
dan perangkat pembelajaran lainnya terdapat pada lampiran. Sekali lagi perlu
ditekankan bahwa perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri format RPS
nya.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
c. Proses Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif,
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah
sbb.:
•

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

•

Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola
pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan
kearifan lokal maupun nasional.

•

Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin
dan multidisiplin.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
c. Proses Pembelajaran
•

Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan
serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

•

Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

•

Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan
dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

•

Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil
guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam
kurun waktu yang optimum.

•

Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk
menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
c. Proses Pembelajaran
Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran:
1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester.
3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan semester antara.
4) Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
•

selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

•

beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

•

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

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

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
d. Penilaian Pembelajaran
Penilaian Pembelajaran
Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan
mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil
belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip
penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian;
pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian
sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan
kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence)
yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
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d. Penilaian Pembelajaran
1) Prinsip Penilaian
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d. Penilaian Pembelajaran
2) Teknik dan Instrumen Penilaian
a) Teknik Penilaian
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2) Teknik dan Instrumen Penilaian
a) Teknik Penilaian

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

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

•

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

•

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

1) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan
atau kombinasi semua kriteria.
2) Rubrik analitik adalah pedoman penilian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang
dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
3) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kreteria penilian
yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
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2) Teknik dan Instrumen Penilaian

b) Instrumen Penilaian
Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:
• Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten
dengan kriteria yang jelas;

• Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan
kemampuan mahasiswa;
• Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;

• Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian
kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
• Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
• Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif
tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;

• Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar
mahasiswa.
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2) Teknik dan Instrumen Penilaian
b) Instrumen Penilaian
b.2. Penilaian portofolio Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang
didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa
dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.
Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:
• Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan
kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
• Portofolio pamer (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil
kinerja belajar terbaiknya
• Portofolio koprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama
proses pembelajaran.
Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal
ilmiah. Capaian belajar yang diukur:
Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak
polusi industri;
Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
d. Penilaian Pembelajaran
3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
d.

Penilaian Pembelajaran

3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian
3.2. Prosedur Penilaian
Prosedur penilaian mencakup tahap:
1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,

3.

observasi kinerja,

4. pengembalian hasil observasi, dan

5. pemberian nilai akhir.
4) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan
oleh: 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3. dosen pengampu atau tim
dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Sedangkan
pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor
terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
d. Penilaian Pembelajaran
4) Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan
dapat dilakukan oleh:
1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau

3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan. Sedangkan pelaksanaan penilaian
untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan
wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang
berbeda.
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KOMPETENSI MASA DEPAN
• INTEGRASI DIGITAL AGE LITERACY,
INVENTIVE THINKING, EFFECTIVE
COMMUNICATION, DAN HIGH
PRODUCTIVITY PADA MK

PKM :
1. PENELITIAN
2. KEWIRAUSAHA
AN
3. PENGABDIAN
MASYARAKAT
4. PENERAPAN
TEKNOLOGI
5. KARSA CIPTA
6. ARTIKEL ILMIAH
7. GAGASAN
TERTULIS
8. GAGASAN
FUTURISTIK
TUGAS
AKHIR :
KONSTRUKTIF
1. SKRIPSI
2. TESIS
3. MAHASISWA

KARYA DAN KEG.
DOSEN :
1. PERKULIAHAN
2. PENEL. &
PENGABDIAN
3. PUBLIKASI
(JURNAL, BUKU
AJAR, REFRENSI,
MONOGRAF)
4. PROTOTIPE
5. TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
6.
KARYA
LAINNYA
TUGAS
MAHASISWA
:
1. TR
2. CBR
3. CRR/CJR
4. MR
5. RI
6. PR

KOMPETENSI MASA DEPAN
• INTEGRASI THE WAY OF THINKING, WAY
OF WORKING, TOOLS OF WORKING, DAN
LIVING IN THE WORLD PADA MK

REVOLUSI
INDUSTRI 4.0,
SOCIETY 5.0
1. SDG’S
(SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS)
2. DINAMIKA
PEKERJAAN MASA
DEPAN
3. VISI INDONESIA 2045
4. RENSTRA
RISTEKDIKTI
5. RENSTRA UNIMED
6. RPJMN DAN RPJMP
PERAN KEILMUANSUMUT
MIPA DALAM PERADABAN:
• BASIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
7. KEBUTUHAN DAN
PERADABAN BANGSA
• REVITALISASI KEARIFAN
SEBAGAI ALAT LOKAL
UNTUK
SUMUT
MENDIDIK
•

SUMBER INSPIRASI POLITIK, SOSIAL,
BUDAYA, EKONOMI

ALAM
PKM
1. PENELITIAN
2. KEWIRAUSAHAAN
3. PENGABDIAN
MASYARAKAT
4. PENERAPAN TEKNOLOGI
5. KARSA CIPTA
6. ARTIKEL ILMIAH
7. GAGASAN TERTULIS
8. GAGASAN FUTURISTIK
KONSTRUKTIF

6 TUGAS
• TR
• CBR
• CRR/CJR
• RI
• MR
• PR

TUGAS AKHIR
• SKRIPSI
• TESIS
• DISERTASI

KARYA DAN
KEGIATAN
DOSEN

LABORATORIUM

1)
2)
3)
4)
5)

Tracer Study
Lokakarya bersama para pakar
Benchmarking
Lokakarya bersama Prodi sejenis
Pengajuan ke kemristekdikti untuk proses
penetapan

1. Uji Profil berdasarkan Permenristekdikti dan
Panduan, serta trend pekerjaan dan kebutuhan
Masa Depan
2. Uji CPL
3. Uji CPMK, Sub CPMK
4. Evaluasi RPS

• Uji kualitas seluruh dokumen
• Uji Profil, CPL, CPMK dan Sub CPMK :
1) Cek kesesuaian substansi dengan berbagai
pendekatan
2) Cek secara redaksional
3) Cek sesuai kriteria kelayakan implementasi

• Uji kualitas perancangan pembelajaran
• Evaluasi RPS

A. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM
KESESESUAIAN DOKUMEN PERANCANGAN
NO

PRODI

1

Pend. Teknik
Elektro

2

Teknik Elektro

3

Pendidikan Tata
Boga

4

Pendidikan
Teknologi
Komputer dan
Informatika

5

..............

Penetapan
Profil

Penetapan
Kemampuan
Yang diturunkan
dari Profil

Perumusan
CPL

Pembentukan
Mata Kuliah

Penyusunan
Mata Kuliah
Dalam
Struktur

B. TAHAP PERANCANGAN PEMBELAJARAN
KESESESUAIAN DOKUMEN PERANCANGAN
NO

PRODI

1

Pend. Teknik
Elektro

2

Teknik Elektro

3

Pendidikan Tata
Boga

4

Pendidikan
Teknologi
Komputer dan
Informatika

5

..............

Merumuskan
CPMK

Menyusun RPS

Proses
Pembelajaran

Penilaian
Pembelajaran

Penetapan
Capaian
pembelajaran
Lulusan (CPL)
PPG

Alur Penyusunan CP
Hingga Modul/Bahan Ajar dan Penilaian
Pengembangan
CPBS mengacu
CPL oleh
Asosiasi Prodi

Finalisasi CPBS
Prodi

Penyusunan CPMK
(Asosiasi Prodi)
Penyusunan CPMK
dan RPS Final
Penyusunan KisiKisi
Validasi Kisi-kisi
Finalisasi Kisi-kisi

Review Modul dan
Penyusunan Soal

UKM PPG
(Uji Pengetahuan)

Pengembangan
Modul dan
Soal

Digitalisasi Modul
dan Capture Soal

Sinkronisasi Modul
dan Soal oleh
Reviewer

Revisi Modul dan
Soal oleh penulis

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
1.

Pend.
Teknik
Elektro

1. Guru/Pendidik Teknik Elektro di Sekolah
Menengah Kejuruan:
• Guru/ Pendidik dalam bidang Teknik
Pembangkit Tenaga Listrik di SMK
• Guru/ Pendidik dalam bidang Teknik
Instalasi Tenaga Listrik di SMK
• Guru/ Pendidik dalam bidang Teknik
Jaringan Tenaga Listrik di SMK
• Guru/ Pendidik dalam bidang Teknik
Otomasi Industri di SMK

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
1.

Pend.
Teknik
Elektro

2. Instruktur teknik elektro di industri,
lembaga pendidikan dan pelatihan
(diklat) dan Pendidikan Luar Sekolah:
• Instruktur teknik elektro di industri,
lembaga pendidikan dan pelatihan
(diklat) dan Pendidikan Luar Sekolah.
• Perancang program pelatihan bidang
teknik ketenagalistrikan

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
1.

Pend.
Teknik
Elektro

3. Tenaga kependidikan bidang teknik
elektro.
• Peneliti muda dalam bidang
pembelajaran dan teknik lisitrik
• Teknisi dalam bidang sistem
kelistrikan
• Laboran teknik kelistrikan

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
1.

Pend.
Teknik
Elektro

4. Teknisi industri bidang teknik elektro.
• Supervisor dalam bidang
pembangkitan tenaga listrik
• Supervisor dalam bidang instalasi
listrik
• Supervisor dalam bidang jaringan
tenaga listrik
• Supervisor dalam bidang otomasi
industri
5. Enterpreneur pada bidang kelistrikan
atau bidang lainnya

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
2.

Teknik
Elektro

1. Manejerial Dan Praktisi Ketenaga Listrikan
2. Pelaku Jasa Industri, Bisnis Dan Entepreneur
Ketenaga-listrikan
3. Pelaku Rekayasa Dan Optimasi Energi Listrik

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
3.

Pend. Tata
Boga

• Sebagai calon pendidik pada jalur
pendidikan formal (Calon guru SMK
Tata Boga dan guru SMP
Prakarya/pengolahan).
• Sebagai pendidik pada jalur
pendidikan nonformal (Calon instruktur pada lembaga kursus dan
pelatihan bidang boga)
• Sebagai perancang program
pendidikan dan pelatihan bidang
boga.
• Sebagai pembantu peneliti bidang
boga

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DENGAN
4 KOMPONEN

1
4.

Pend. Teknik
Informatika
Komputer
(PTIK)

• Pendidik/ Guru Teknologi Informatika
dan Komputer

• Peneliti Muda
• Supervisor

Keterangan :
1. Analisis Kebutuhan Pasar dan Pemangku Kepentingan
2. Analisis Perkembangan Ilmu dan Keahlian
3. Visi Misi Prodi, Fakultas, Universitas, Kemristekdikti dan Indoesia
4. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional

2

3

4

NO

PRODI

DESKRIPSI PROFIL LULUSAN

KESESUAIAN DGN
4 KOMPONEN
1

1
2
3

4

Pend. Teknik
Elektro (PTE)
Teknik Elektro
(TE)
Pend. Tata
Boga (PTaB)
Pend.
Teknologi
Informatika
dan Komputer
(PTIK)

2

3

4

KESESUAIAN DENGAN 7 KOMPONEN
DESKRISPSI CPL

1

a) Sikap :
1)

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
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) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri

2

3

4

5

6

7

KESESUAIAN DENGAN 7 KOMPONEN

DESKRISPSI CPL

b) Pengetahuan
1) Mengetahui konsep sistem pembelajaran yang mencakup: perencanaan pembelajaran yang
memenuhi kaidah pedagogis secara operasional dan implementasinya dalam kerangka
pendidikan kejuruan teknik elektro.
2) Pengetahuan konsep pengembangan strategi pembelajaran, bahan/buku ajar, dan media
pembelajaran pendidikan teknologi dan kejuruan bidang Teknik Elektro.
3) Mengetahuai penyusunan karya Ilmiah termasuk laporan kerja yang sesuai dengan prosedur
ilmiah berdasarkan analisis, informasi dan data serta mampu menginterpretasikan dan
mengkomunikasikan secara akurat dan akuntabel dalam rangka memecahkan masalah dan
fenomena yang terjadi berkaitan dengan profesi.
4) Mengetahuai ilmu-ilmu dasar, termasuk prinsip-prinsip Matematika dan Fisika, kaitannya dengan
prinsip-prinsip ketenaga listrikan.
5) Mengetahui hukum dan teori teori-teori dasar kelistrikan.
6) Mengetahui disain, analisis dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan Kuantitas dan
Kualitas Teknik Tenaga Listrik dan Otomasi Industri.
7) Mengetahui tentang pembangkitan, penyaluran, pemakaian, instalasi dan teknik otomasi tenaga
listrik pada dunia usaha dan industri yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku
umum dan relevan bidang tenaga listrik dan energi terbarukan.
8) Mengetahui teknik memilih dan menentukan material untuk keperluan disain dan Implementasi
Instalasi yang terkait dengan Teknik Tenaga Listrik atau otomasi insutri.
9) Mengetahui sistem pengaman Teknik Tenaga Listrik dalam rangka pengamanan peralatan dan
keselamatan umat manusia.
10) Mengetahui cara mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan sistem pengaturan dalam
Teknik Tenaga Listrik
11) Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang pendidikan keteknikan untuk mendapatkan
kajian teknik yang mendalam dan komprehensif

1

2

3

4

5

6

7

KESESUAIAN DENGAN 7 KOMPONEN

DESKRISPSI CPL

c) Keterampilan Umum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)

Mengaplikasikan manajemen pendidikan pada sekolah, diklat, dan lembaga pelatihan bidang Teknik Elektro
Mengelola laboratorium dan bengkel di pusat pelatihan, dan pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan
ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja bidang Teknik Elektro.
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas pendidik dan tenaga kependidikan
Memfasilitasi, mengevaluasi, melaksanakan pembelajaran dan hasil belajar secara profesional, serta kemitraan
komunitas dalam kerangka pendidikan kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagai profesi guru
Menganalisis dan memecahkan masalah teknis secara rutin yang berkaitan dengan teknik tenaga listrik dengan
menerapkan prinsip-prinsip ilmu dasar.
Mengidentifikasi dan memecahkan masalah Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri saat ini dan yang akan datang
dengan menggunakan hukum dan teori dasar kelistrikan dalam kerangka aplikasi yang lebih luas.
Menerapkan teknologi baru untuk mendisain, analisis dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan Kuantitas
dan Kualitas Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional
dan etis.
Menganalisis terkait aplikasi material yang terkait dengan Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri untuk
pengembangan pembangunan energi terbarukan.
Mampu memilih dan Menentukan untuk keperluan disain dan Implementasi Instalasi yang terkait dengan Teknik
Tenaga Listrik untuk pemanfatan energi listrik dalam memenuhi kualitas hidup.
Menerapkan teori pembangkitan energi listrik secara umum dan efisiensi energi di bidang pembangkitan.
Menerapkan standar-standar yang berlaku dalam sistem tenaga listrik atau otomasi industri (PUIL, IEC, IEEE dan standar
lainnya).
Menerapkan teori jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam pemecahan masalah sistem kelistrikan.
Mengaplikasikan teori pengukuran dan alat ukur parameter listrik.
Menerapkan teori kelistrikan (diagram garis tunggal, diagram pengawatan, hukum-hukum kelistrikan dan rangkaian
listrik).
Menerapkan teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan komersial dan industri baik satu maupun
tiga fasa.
Menerapkan konsep kualitas tenaga listrik serta bagaimana melakukan perbaikan profil tenaga listrik.
Menerapkan teknik otomasi untuk keperluan energi listrik dan energi terbarukan (magnetik kontaktor, elektronika
daya, PLC dan mikrokontroler).
Mengaplikasikan metode perawatan dan perbaikan sistem tenaga listrik atau otomasi industri.
Menerapkan sistem pengaman Teknik Tenaga Listrik dalam rangka pengamanan peralatan, kesehatan dan
keselamatan pengguna.
Mampu meuulis dan menyusun laporan Karya Ilmiah yang sesuai dengan prosedur ilmiah berdasarkan analisis,
informasi dan data serta mampu menginterpretasikan dan mengkomunikasikan secara akurat dan akuntabel dalam
rangka memecahkan masalah dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan profesi.
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KESESUAIAN DENGAN 7 KOMPONEN

DESKRISPSI CPL :

d) Keterampilan Khusus
1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang
memerhatikan 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 yang terkait dengan bidang pendidikan dan kelistrikan.
4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (Unimed)
5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6) Mampu memelihara dan mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggung jawabnya
8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9) Mampu mendokumantasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihah dan mencegah terjadinya plagiasi.
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KESESUAIAN DENGAN 7 KOMPONEN
DESKRISPSI CPL

1

a) Sikap :
1)

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
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) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri
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1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan
memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
analisis informasi dan data, dan mampu memberikan
petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan
dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil

DESKRISPSI CPL

b) Pengetahuan
1) Mengetahui konsep sistem pembelajaran yang mencakup: perencanaan pembelajaran yang
memenuhi kaidah pedagogis secara operasional dan implementasinya dalam kerangka pendidikan
kejuruan teknik elektro.
2) Pengetahuan konsep pengembangan strategi pembelajaran, bahan/buku ajar, dan media
pembelajaran pendidikan teknologi dan kejuruan bidang Teknik Elektro.
3) Mengetahuai penyusunan karya Ilmiah termasuk laporan kerja yang sesuai dengan prosedur ilmiah
berdasarkan analisis, informasi dan data serta mampu menginterpretasikan dan mengkomunikasikan
secara akurat dan akuntabel dalam rangka memecahkan masalah dan fenomena yang terjadi
berkaitan dengan profesi.
4) Mengetahuai ilmu-ilmu dasar, termasuk prinsip-prinsip Matematika dan Fisika, kaitannya dengan
prinsip-prinsip ketenaga listrikan.
5) Mengetahui hukum dan teori teori-teori dasar kelistrikan.
6) Mengetahui disain, analisis dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan Kuantitas dan Kualitas
Teknik Tenaga Listrik dan Otomasi Industri.
7) Mengetahui tentang pembangkitan, penyaluran, pemakaian, instalasi dan teknik otomasi tenaga
listrik pada dunia usaha dan industri yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku
umum dan relevan bidang tenaga listrik dan energi terbarukan.
8) Mengetahui teknik memilih dan menentukan material untuk keperluan disain dan Implementasi
Instalasi yang terkait dengan Teknik Tenaga Listrik atau otomasi insutri.
9) Mengetahui sistem pengaman Teknik Tenaga Listrik dalam rangka pengamanan peralatan dan
keselamatan umat manusia.
10) Mengetahui cara mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan sistem pengaturan dalam Teknik
Tenaga Listrik
11) Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang pendidikan keteknikan untuk mendapatkan
kajian teknik yang mendalam dan komprehensif

KESESUAIAN DENGAN 7
KOMPONEN
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DESKRISPSI CPL

c) Keterampilan Umum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Mengaplikasikan manajemen pendidikan pada sekolah, diklat, dan lembaga pelatihan bidang Teknik Elektro
Mengelola laboratorium dan bengkel di pusat pelatihan, dan pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan ketentuan
kesehatan dan keselamatan kerja bidang Teknik Elektro.
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas-tugas pendidik dan tenaga kependidikan
Memfasilitasi, mengevaluasi, melaksanakan pembelajaran dan hasil belajar secara profesional, serta kemitraan komunitas
dalam kerangka pendidikan kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagai profesi guru
Menganalisis dan memecahkan masalah teknis secara rutin yang berkaitan dengan teknik tenaga listrik dengan menerapkan
prinsip-prinsip ilmu dasar.
Mengidentifikasi dan memecahkan masalah Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri saat ini dan yang akan datang
dengan menggunakan hukum dan teori dasar kelistrikan dalam kerangka aplikasi yang lebih luas.
Menerapkan teknologi baru untuk mendisain, analisis dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan Kuantitas dan
Kualitas Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional dan etis.
Menganalisis terkait aplikasi material yang terkait dengan Teknik Tenaga Listrik atau Otomasi Industri untuk pengembangan
pembangunan energi terbarukan.
Mampu memilih dan Menentukan untuk keperluan disain dan Implementasi Instalasi yang terkait dengan Teknik Tenaga
Listrik untuk pemanfatan energi listrik dalam memenuhi kualitas hidup.
Menerapkan teori pembangkitan energi listrik secara umum dan efisiensi energi di bidang pembangkitan.
Menerapkan standar-standar yang berlaku dalam sistem tenaga listrik atau otomasi industri (PUIL, IEC, IEEE dan standar
lainnya).
Menerapkan teori jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam pemecahan masalah sistem kelistrikan.
Mengaplikasikan teori pengukuran dan alat ukur parameter listrik.
Menerapkan teori kelistrikan (diagram garis tunggal, diagram pengawatan, hukum-hukum kelistrikan dan rangkaian listrik).
Menerapkan teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan komersial dan industri baik satu maupun tiga
fasa.
Menerapkan konsep kualitas tenaga listrik serta bagaimana melakukan perbaikan profil tenaga listrik.
Menerapkan teknik otomasi untuk keperluan energi listrik dan energi terbarukan (magnetik kontaktor, elektronika daya, PLC
dan mikrokontroler).
Mengaplikasikan metode perawatan dan perbaikan sistem tenaga listrik atau otomasi industri.
Menerapkan sistem pengaman Teknik Tenaga Listrik dalam rangka pengamanan peralatan, kesehatan dan keselamatan
pengguna.
Mampu meuulis dan menyusun laporan Karya Ilmiah yang sesuai dengan prosedur ilmiah berdasarkan analisis, informasi dan
data serta mampu menginterpretasikan dan mengkomunikasikan secara akurat dan akuntabel dalam rangka memecahkan
masalah dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan profesi.
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DESKRISPSI CPL :

d) Keterampilan Khusus
1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang
memerhatikan 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 yang terkait dengan bidang pendidikan dan kelistrikan.
4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (Unimed)
5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang
keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6) Mampu memelihara dan mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise
dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya
8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9) Mampu mendokumantasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihah dan mencegah terjadinya plagiasi.
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KKNI Level 6

1) MataKuliah : ......

a) Sikap :
1)

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika;
3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan 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) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri;
10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11) menginternalisasi sikap apresiatif dan konservasi khususnya kepedulian dalam
pelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di
masyarakat.
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KKNI Level 6

1) MataKuliah : .......

b) Pengetahuan:
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KKNI Level 6

1) MataKuliah : .......

c) Keterampilan Umum:
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KKNI Level 6

1) MataKuliah :

d) Keterampilan Khusus: ......
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1) MataKuliah
CPMK

KKNI Level 6

Indikator CPMK

1
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3

4

1.Digital Age Literacy

a)Basic, Scientific, Economic and Technological Literacy
b)Visual and information literacy
c)Multicultural literacy and global awereness

2.Inventive Thinking

a)Adaptibility, Managing Complexity and self direction
b)Curiosity, Creativity and risk taking
c)High order thinking and sound reasoning

3.Effective Communication

a)Teaming, Collaboration and interpersonal skill
b)Personal, social and civic responsibility
c)Interactive Communication

4.High Productivity

a)Prioritizing, Planning and Managing for result
b)Efective Use of Real World Tools
c)Ability to prduce relevant and high quality product

1. WAYS OF THINKING

a) Creativity And Innovation
b) Critical Thinking; Problem Solving; Decision Making
c) Learning To Learn; Metacognition

2. WAYS OF WORKING
a) Communication
b) Collaboration

3. TOOLS OF WORKING
a) Information Literacy
b) Ict Literacy

4. LIVING IN THE WORLD

a) Citizenship (Local And Global)
b) Life And Career
c) Personal And Social Responsibility; Cultural Awarenes And
Competencies

1. Foundational Litracies
1. Litracy, 2. Numeracy, 3. Scientific Literacy, 4.
ICT Literacy, 5. Financial Literacy, 6. Cultural and
civic literacy

2. Competencies
7. Critical Thinking, 8. Problem Solving, 9.
Creativity, 10. Communication, Collaboration

3. Character Qualities
11. Curiosity, 12. initiative, 13. persistence/grit,
14. adaptibility, 15. leadership, 16. social and
cultural awereness

1) MataKuliah :
CPMK

21 st Learning

Indikator CPMK

1

2

3

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain
perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan
pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi
kurikulum antara lain
1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif;
2)
3)

Model Evaluasi Dikrepansi Provus;
Model Evaluasi Daniel Stufflebeam’s CIPP (Context, input,
process, product);

4)

Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll.

Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan
penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus
untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional
pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi
memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan
nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

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

Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan , tahapan
Instalasi, tahapan proses, tahapan hasil, dan tahapan pembiayaan. Evaluasi
pada tiap tahapan dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur
yang dievaluasi dengan standar kinerja unsur tersebut yang telah ditetapkan
(Provus, 1969).

Model evaluasi dikrepansi Provus:
Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan , tahapan Instalasi, tahapan
proses, tahapan hasil, dan tahapan pembiayaan. Evaluasi pada tiap tahapan dilakukan
dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar kinerja
unsur tersebut yang telah ditetapkan (Provus, 1969).

Model evaluasi dikrepansi Provus:
Gambar di bawah menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian
kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu
terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap
kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika
kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau
standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi.

Model evaluasi dikrepansi Provus:
Selanjutnya, pada contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan
siklus kurikulum pendidikan tinggi pada Gambar-2, setiap
program studi atau institusi perguruan tinggi dapat memilih
unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi berbeda dari contoh
berikut. Pada contoh berikut di bawah ada 6 tahapan evaluasi
mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan
kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian
pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing
tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang
dievaluasi sesuai dengan tahapannya, seperti yang dijelaskan
pada tabel di bawah.

Model evaluasi dikrepansi Provus:

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

Model evaluasi dikrepansi Provus:

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

Model evaluasi dikrepansi Provus:

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

Model evaluasi dikrepansi Provus:
CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti,
dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai
jenjang prodinya khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan khusus.
Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jejang program studinya khususnya pada
aspek sikap, dan ketrampilan umum.
Secara keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil luliusan yang telah ditetapkan?

Jika ada perbedaan atau ketidak sesuaian dengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modivikasi
atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluai CPL
Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir CPL Prodi.
Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi
selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK).
Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti
yang tersaji pada tabel-19. Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan sesuai
SN-Dikti:
(1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);

(2) Standar isi pembelajaran;
(3) Standar proses pembelajaran;
(4) Standar penilaian pembelajaran, dst.

