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PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

NOMOR 47/PR/UNISNU/VI/2020  

TENTANG 

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0  

DAN EVALUASI KURIKULUM 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh 

setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 

keterampilan; 

b. bahwa kurikulum harus disusun dan dikembangkan dengan 

mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta 

disesuaikan dengan perkembangan di era Revolusi Industri 4.0; 

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyusunan kurikulum 

pendidikan tinggi di era industri 4.0 dan evaluasi kurikulum di 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, diperlukan pengaturan 

sebagai dasar dan kepastian hukum; 

d. bahwa pengaturan tentang penyusunan kurikulum Pendidikan 

tinggi dan evaluasinya telah dituangkan dalam panduan 

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 dan 

evaluasi kurikulum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang 

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 

4.0 dan Evaluasi Kurikulum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama 

Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama 

Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi 

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara 

Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan 

Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi 

Jawa Tengah; 

8. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara 

Nomor 56/SK/YAPT/O/X/2017 tentang Pengesahan Statuta 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN 

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN 

EVALUASI KURIKULUM 

 

Pasal 1 

Mengesahkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di 

Era Industri 4.0 dan Evaluasi Kurikulum sebagaimana terlampir yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 

dan Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus 

dijadikan acuan bagi Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi 

di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam 

menyusun, melaksanakan, mengubah, dan mengevaluasi kurikulum. 

  

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Disahkan di Jepara 

pada tanggal 16 Juni 2020 

 

Rektor, 

 

 

 

Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag. 

NIY. 2 560117 89 115  
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LAMPIRAN  

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 

NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

NOMOR 47/PR/UNISNU/VI/2020 

TENTANG 

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0 

DAN EVALUASI KURIKULUM 

 

 

 

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0  

DAN EVALUASI KURIKULUM 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan 

lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya 

memiliki kualifikasi yang diterima atau yang diinginkan oleh stakeholder. 

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus 

dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta 

kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs). 

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam 

pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi 

teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman 

keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan 

kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Hal ini sejalan dengan 

jargon yang dimiliki Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (Unisnu Jepara), 

yaitu “Cendekia dan Berkhlaqul Karimah”. 

Unisnu Jepara berdiri tahun 2013 dengan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 149/E/O/2013, hal ini menjadikan Unisnu 

Jepara dihadapkan pada era perubahan kurikulum, dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004 menjadi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi 
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Nasional Indonesia (KKNI) atau Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada tahun 

2012. Selanjutnya, sekarang kurikulum Unisnu Jepara harus disesuaikan dengan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Era Revolusi Industri 4.0. 

Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu di Indonesia 

digambarkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Perbandingan Kurikulum Berbasis Isi, Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi 

 

 Tahun 2004 Tahun 2012 Tahun 2018 

Penamaan 

- Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK); 

- Kurikulum Inti dan 
Institusional. 

Kurikulum Pendidikan 
Tinggi (KPT). 

Kurikulum Pendidikan 
Tinggi (KPT) Era Revolusi 
Industri 4.0. 

Dasar Hukum - Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Nomor 232/U/2000 
tentang Pedoman 
Penyusunan 
Kurikulum 
Pendidikan Tinggi 
dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa; 

- Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Nomor 045/U/2002 
tentang Kurikulum 
Inti Pendidikan 
Tinggi. 

- Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 
2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

- Peraturan Presiden 
Nomor 8 Tahun 2012 
Tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional 
Indonesia; 

- Peraturan Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 
73 Tahun 2013 
tentang Penerapan 
Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 
Bidang Pendidikan 
Tinggi; 

- Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 
2015 tentang 
Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 

- Undang-Undang Nomor 
12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

- Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
Tinggi; 

- Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi 
Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 
Tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
Tinggi. 

Karakteristik - Mengutamakan 
pencapaian 
kompetensi 

- Tidak ditetapkan 
batasan keilmuan 
yang harus dikuasai 

- Penetapan 
kompetensi utama 
dari hasil 
kesepakatan program 
studi sejenis 

- Mengutamakan 
kesetaraan capaian 
pembelajaran. 

- Terdiri dari sikap 
dan tata nilai, 
kemampuan kerja, 
penguasaan 
keilmuan, 
kewenangan dan 
tanggung jawab. 

- Perumusan capaian 
pembelajaran 
minimal tercantum 

- Mengutamakan 
kesetaraan capaian 
pembelajaran. 

- Terdiri dari sikap dan 
tata nilai, kemampuan 
kerja, penguasaan 
keilmuan, kewenangan 
dan tanggung jawab. 

- Perumusan capaian 
pembelajaran minimal 
tercantum pada Standar 
Nasional Pendidikan 
Tinggi dan hasil 
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 Tahun 2004 Tahun 2012 Tahun 2018 

pada Standar 
Nasional Pendidikan 
Tinggi dan hasil 
kesepakatan asosiasi 
program studi 
sejenis. 

kesepakatan asosiasi 
program studi sejenis. 

- Rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
memuat kemampuan 
yang diperlukan dalam 
Era Industri 4.0 di 
antaranya kemampuan 
tentang: literasi data, 
literasi teknologi dan 

literasi manusia. 

 
Kurikulum Berbasis Kompetensi mengutamakan pencapaian kompetensi, 

sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan 

industri. Sedangkan Kurikulum KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber 

daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat 

kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning 

outcomes). Selanjutnya KPT Era Revolusi Industri 4.0 disiapkan untuk membentuk 

kemampuan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, 

memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda 

revolusi industri 5.0. 

Permasalahan yang ada di Unisnu Jepara adalah pemahaman tentang 

bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih 

sangat beragam (Kurikulum KKNI tetapi masih terasa KBK) antar program studi. 

Berdasarkan masalah tersebut, Unisnu Jepara menerbitkan “Panduan 

Penyusunan Kurikulum Era Industri 4.0 dan Evaluasi Kurikulum” agar dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program 

studi di lingkungan Unisnu Jepara. 

 

1.2. Tujuan 

 

Panduan Penyusunan Kurikulum Era Industri 4.0 dan Evaluasi Kurikulum 

bertujuan untuk: 

1. memberikan panduan tata cara penyusunan atau perubahan kurikulum 

program studi di lingkungan Unisnu Jepara yang memenuhi capaian 

pembelajaran menurut KKNI era Revolusi Industri 4.0; 

2. memberikan panduan tata cara evaluasi kurikulum program studi yang sedang 

berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun 

eksternal. 
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1.3. Sasaran 

 

Sasaran Panduan Penyusunan Kurikulum Era Industri 4.0 dan Evaluasi 

Kurikulum adalah: 

1. tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI era Revolusi 

Industri 4.0 dan nilai-nilai yang telah ditetapkan Unisnu Jepara; 

2. dimplementasikannya KPT oleh semua program studi di lingkungan Unisnu 

Jepara paling lambat pada Tahun Akademik 2019/2020. 
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BAB II 

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI 

 

 

2.1. Peran Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Tinggi 

 

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia 

memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) input; 2) proses; (3) output; dan (4) 

outcomes. 

Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, SMK, dan Paket C 

sederajat untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran 

yang telah ditawarkan. Proses pembelajaran yang baik memiliki beberapa unsur: 

(1) capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas; (2) organisasi PT yang 

sehat; (3) pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) ketersediaan 

rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan 

sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) kemampuan dan keterampilan SDM akademik 

dan nonakademik yang handal dan profesional; dan (6) ketersediaan sarana-

prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur 

tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta 

mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. 

Ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara 

internal oleh PT masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah mensyaratkan bahwa 

PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar 

dapat menghasilkan lulusan yang baik.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

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

pedoman penyelenggaraan program studi. Jika dikaitkan dengan sistem 

pendidikan tinggi, maka kurikulum dapat berperan sebagai: 

1. sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah 

penyelenggaraan pendidikannya; 

2. filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; 

3. patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara 

penyampaian, dan penilaian pembelajaran; 

4. atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam 
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mencapai tujuan pembelajarannya; 

5. rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; dan 

6. ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan 

lulusan PT adalah: (1) IPK; (2) Lama Studi; dan (3) Predikat kelulusan. Namun 

proses ini tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, 

perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. 

Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui 

oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan 

kepercayaan PT di mata calon pendaftar, yang akhirnya bermuara pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input). Siklus ini harus dievaluasi 

dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan. 

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

KKNI, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran 

kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka 

kualifikasi, menjadi sebuah tonggak sejarah baru (milestone) bagi dunia pendidikan 

tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan 

bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum program 

studi harus merujuk KKNI, yang didukung oleh sistem pendidikan Unisnu Jepara 

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 

2.2. KKNI dalam Kurikulum Perguruan Tinggi 

 

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 

(Perpres No. 8 Tahun 2012). KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka 

penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, 

pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang 

pendidikan tinggi (Permendikbud No. 73 Tahun 2013). 

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait 

dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. 

Melalui KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, 

dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan 
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penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. 

KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang 

berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu telah ditetapkan 

penjenjangan kualifikasi untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang 

mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran untuk: 

1. menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau; 

2. mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari 

perguruan tinggi. 

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi 

mempunyai tugas dan fungsi: 

1. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal 

mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang; 

2. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan 

tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan 

kurikulum program studi; dan 

3. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal 

untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi. 

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan digunakan untuk 

pengembangan dan implementasi kurikulum program studi, yang disusun dalam 

bentuk rumusan capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, 

dan penilaian capaian pembelajaran.  
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BAB III 

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM  

 

 

3.1. Dokumen Kurikulum 

 

Berdasarkan konsep SNPT dapat dipahami bahwa kurikulum diartikan dalam 

konteks makro, yakni mencakup isi, proses, dan penilaian pembelajaran. Oleh 

karenanya, dokumen kurikulum minimal mencakup: 

1. Identitas Program Studi 

Menuliskan Identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, 

Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, 

Gelar Lulusan, Visi, dan Misi. 

2. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study 

Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, 

dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan 

kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study. 

3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 

Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum meliputi landasan 

filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis. 

4. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) 

CPL terdiri dari aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor 

KKNI sesuai dengan jenjangnya. 

5. Penetapan Bahan Kajian 

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan body of knowledge suatu 

program studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah. 

6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot SKS  

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL 

(beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks 

nya. 

7. Matrik distribusi mata kuliah 

Menggambarkan organisasi MK atau peta penempatan MK secara logis 

dan sistematis sesuai dengan CPL program studi. Distribusi MK disusun dalam 

rangkaian semester selama masa studi lulusan program studi. 
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8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap 

untuk semua MK pada program studi, dan perangkat pembelajaran yang 

menyertainya (rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik 

dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain). 

9. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum 

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan 

pelaksanaan kurikulum. 

Sebelum menyusun dokumen kurikulum, program studi harus 

memperhatikan landasan dalam penyusunan kurikulum, yaitu: 1) landasan 

filosofis; 2) landasan sosiologis; 3) landasan psikologis; 4) landasan historis; dan 5) 

landasan yuridis. Hubungan antara dasar pengembangan kurikulum dan 

penyusunan dokumen kurikulum dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 

Hubungan Dasar Pengembangan dan Dokumen Kurikulum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Tahapan Penyusunan Kurikulum Era Industri 4.0 

 

Penyusunan kurikulum Era Industri 4.0 dilakukan dengan melalui beberapa 

tahap, yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

Dokumen Kurikulum 

Landasan Penyusunan Kurikulum 
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Gambar 3.2 

Tahapan Penyusunan Kurikulum 

 

 

 

 

3.2.1. Tahap Perancangan Kurikulum  

 

Tahapan Perancangan Kurikulum 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. Uraian tahapan 

penyusunan dokumen kurikulum Era Industri 4.0 di Unisnu Jepara dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1. Penetapan profil lulusan 

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang 

keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil 

lulusan program studi di Unisnu Jepara ditetapkan berdasarkan hasil kajian 

terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia 

usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya di Kabupaten Jepara. Selain itu profil 

lulusan program studi di Unisnu Jepara terdapat juga disusun berdasarkan 
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Yang Diturunkan Dari 
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(Blended Learning)



~ 13 ~ 

oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat 

diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan Unisnu Jepara 

diharapkan dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil 

lulusan karena dibekali kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL. 

 

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil 

Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil di Unisnu Jepara 

melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk 

memperoleh konvergensi dan konektivitas antara Unisnu Jepara dengan 

pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat 

menjamin mutu lulusan. Sehingga lulusan dari Unisnu Jepara dibekali 

kemampuan yang mencakup empat unsur yang sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti. 

 

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan dirumuskan oleh program studi 

berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, 

asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan 

keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum.  

Tahapan penyusunan CPL yaitu: 1) Penetapan profil lulusan; 2) 

Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil; kemudian 3) Merumuskan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).  

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-

Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, 

dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-

Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program 

studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur 

keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada 

deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. 

Untuk memudahkan pemahaman rumusan CPL Program Studi dapat 

dilihat gambar 3.3. berikut ini. 
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Gambar 3.3 

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi 

 

 
 
 

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema Gambar 3.4 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.4 

Tahapan Pertama - Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 

 

 
 

 

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan program studi di Unisnu Jepara 

paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian 

yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu 

dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang 

diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari 

pengembangan disiplin bidang ilmu (body of knowledge) di program studi 

tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh 

mahasiswa. 
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Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan 

dalam era industri 4.0, diantaranya kemampuan tentang: 

a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, 

menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; 

b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi 

teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle); 

c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, 

komunikasi dan desain; 

d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0; 

e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara 

lokal, nasional, dan global. 

Rumusan CPL di Unisnu Jepara merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, 

khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan 

pada unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti. Khusus 

untuk pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PSP), seperti Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) harus mengacu pada Permenristekdikti 

Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 

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

dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai 

pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut: 

 Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, 

khususnya bagian sikap dan keterampilan umum? 

 Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, 

khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan? 

 Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi perguruan 

tinggi, dan program studi? 

 Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan? 

 Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau 

pemangku kepentingan? 

 Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, 

bagaiamana mencapai dan mengukurnya? 

 Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala? 

 Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam “kemampuan nyata‟ 

lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat 

diukur dan dicapai dalam mata kuliah? 

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (behavior/cognitive prosses) 
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dan bahan kajian (subject matters), bahkan dapat ditambah konteksnya 

(context). Berikut adalah beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga 

komponen tersebut di atas. 

 

Tabel 3.1 
Contoh butir CPL dengan Kompunen-Komponennya 

 

No 
Kemampuan 

(behavior/cognitive prosses) 
Bahan Kajian 

(subject matters) 
Konteks 
(context) 

1 Mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif 
dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi 

ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi 

sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

2 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk 
kegiatan belajar di dalam 
kelas, laboratorium, 
maupun lapangan. 

3 Menguasai konsep teoretis sains-rekayasa 
(engineering sciences), 

prinsip- prinsip rekayasa 
(engineering principles), 
dan perancangan rekayasa 

yang diperlukan untuk 
analisis dan perancangan 
sistem tenaga listrik, 
sistem kendali, atau 

sistem elektronika. 

 
 

4. Pembentukan mata kuliah 

Tahap pembentukan mata kuliah ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, 

memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata 

kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilihan 

bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang 

kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut. 

Sedangkan besarnya bobot sks setiap MK ditentukan berdasarkan: 

a. Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan 

pada MK; 

b. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih; 

c. Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang 

tersedia; 

d. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran 
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Gambar 3.5 

Tahap Kedua - Pembentukan Mata Kuliah 

 
 

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang digunakan 

untuk membentuk MK. Bahan kajian tersebut 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 

selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. 

Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL 

yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (SN-Dikti, 2020) dinyatakan 

pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 
Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran 

No Lulusan Program Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Paling Sedikit 

1 Program Diploma 

Satu 

Paling sedikit menguasai konsep umum, 

pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap 

2 Program Diploma 

Dua 

Paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan 

dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu 

3 Program Diploma 
Tiga 

Paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum 

4 Program Diploma 

Empat Dan Sarjana 

Paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut 

secara mendalam; 

5 Program Profesi Paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu 

6 Program Magister, 

Magister Terapan, 

dan Spesialis 

paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi 

bidang pengetahuan tertentu 

7 Program Doktor, 

Doktor Terapan, dan 

Subspesialis 

paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu. 
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Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau 

dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu 

program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok 

bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan 

suatu MK berdasarkan bahan kajian yang dipilih melalui tahap: 

1) Membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, 

keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk 

menjamin keterkaitannya. 

2) CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung 

kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan 

jenjangnya dengan menggunakan Tabel 3.3.  

3) Letakan butir-butir CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian 

yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut letakan pada bagian kolom 

tabel tersebut.  

4) Silahkan diperiksa apakah bahan kajian-bahan kajian tersebut telah 

sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi?, 

dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar 

mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya?.  

5) Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-

butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 

pembentukan mata kuliah. 

Tabel 3.3 
Matrik Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian 

No CPL - Prodi 
BAHAN KAJIAN 

BK1 BK2 BK3 BK4 ….. ….. ….. BKN 

SIKAP (S) 

1 S1….  √       

2 S2…. √        

… ……         

PENGETAHUAN (P) 

1 P1….   √      

2 P2….    √     

… ……         

KETERAMPILAN UMUM (KU) 

1 KU1….     √    

2 KU2….      √   

… ……         

KETERAMPILAN KHUSUS (KS) 

1 KS1….        √ 

2 KS2….       √  

… ……         
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a. Penetapan mata kuliah 

1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum 

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan 

dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL 

prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan 

mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi 

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

telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara 

butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti tabel 3.4 

berikut ini. 

Tabel 3.4 
Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum 

 
 

Matrik tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah 

yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi 

CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, 

dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi 

terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuainnya 

dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesui dengan mata kuliah 

tertentu diberi tanda bulet (•).  

Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut: 

a) 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 
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harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai 

butir CPL tersebut. 

b) 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. 

2) Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL 

Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan 

mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada 

beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan 

mata kuliah baru ditunjukkan matrik pada table 3.5. 

Tabel 3.5 
Matrik pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL 

yang dibebankan pada mata kuliah  

 
 

Cara kerja tabel 3.5 dalam pembentukan mata kuliah baru adalah 

sebagai berikut: 

a) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari Sikap, Pengetahuan, 

Keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda bulet (•) pada sel 

tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah; 

b) 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; 
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c) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada 

seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat 

diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata 

kuliah; 

d) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk 

mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang 

dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam 

besaran sks (1 sks = 170 menit). 

 

b. Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah 

Besarnya bobot 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 bobot sks adalah: 

1) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan 

untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti); 

2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat 

Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); 

3) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan 

tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti). 

 

5. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum 

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik 

MK per semester pada Unsinu Jepara dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Tahapan pembelajaran MK yang direncanakan dalam usaha memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan; 

b. Ketepatan letak MK yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat 

kemampuan dan integrasi antar MK baik secara vertikal maupun horizontal; 

c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8-10 jam per hari per minggu 

yang setara dengan beban 17-21 sks per semester; 

d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan 

selanjutnya ditetapkan oleh program studi. 
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Gambar 3.6 

Tahap Ketiga-Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur Kurikulum 

 
 

 

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara 

cermat dan sistematik untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah 

sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk 

mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri 

dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal. Organisasi mata kuliah 

horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan 

keterampilan mahasiswa dalam kontek yang lebih luas.  

Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang 

sains dan humaniora dalam kontek untuk mencapai kemampuan sesuai salah 

satu butir CPL pada Keterampilan Umum “mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”. Sedangkan organisasi 

mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk 

memberikan kedalam penguasan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan 

belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan. 

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang 

program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum sebagai berikut. 
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Gambar 3.7 

Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum 

 
 

3.2.2. Tahapan Perancangan Pembelajaran  

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar 

menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat 

pembelajaran yang lainnya, diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, 

bahan ajar, dll yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien 

dan efektif. Tahapan perancangan pembelajarannya ditunjukkan pada Gambar 

3.8. 

Gambar 3.8 

Tahapan Perancangan Pembelajaran 
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Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan 

terstuktur yang ditunjukkan pada gambar 3.8 di atas, bertujuan agar terstruktur, 

efisien, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin 

tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan 

pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut: 

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;  

7) Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrument penilaian 

pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK; 

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; 

 
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap 

mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu 

diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering 

disebut courses learning outcomes. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub 

capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut lesson 

learning outcomes. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan 
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pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penjabaran CPL yang 

dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi 

sub-CPMK harus bersifat selaras (constructive alignment). Secara visual 

penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

Gambar 3.9 

Tahapan Menjabarkan CPL secara selaras dalam Sebuah Mata Kuliah 

 

 
 

Contoh penjabaran CPL pada mata kuliah Metode Penelitian program 

sarjana secara umum sebagai berikut: 

 Tabel 3.6 
CPL Prodi yang dibebankan pada MK Metode Penelitian untuk Program Sarjana 

 

Kode CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah 

SIKAP (S) 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

PENGETAHUAN (P) 

P3 Menguasai konsep teoritis IPTEK, serta menguasai formulasi penyelesaian 
masalah prosedural di industri. 

KETERAMPILAN UMUM (KU) 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KETERAMPILAN KHUSUS (KK) 

KK4 Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar 
khususnya terkait dengan pengembangan bidang IPTEK. 

 

2. 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 
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dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL. 

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan sub-CPMK dapat 

menggunakan kata kerja kemampuan (capability verb) yang terdiri dari, 

keterampilan intelektual (intelectual skill); strategi kognitif (cognitive strategies); 

Informasi verbal (verbal information); Keterampilan motorik (motor skills); dan 

sikap (attitude). 

Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif, 

terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta. 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. Untuk merumuskan 

tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan 

dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matrik berikut 

adalah contoh penggunaannya. 

Gambar 3.10 

Matrik untuk Merumuskan CPMK dan Sub-CPMK  

 

 
Sumber : Anderson & Krathwohl, 2001. 

 
Tabel 3.6 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 
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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 3.7 di bawah adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL 

yang dibebankan pada MK Metodologi Penelitian. 

 

Tabel 3.7a 
CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 3.6 

Kode Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

CPMK1 Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian untuk 

menghindari plagiasi (KU9, KK4); 

CPMK2 Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian 

secara mandiri, bermutu, dan terukur (P3,KU2); 

CPMK3 Mampu menyusun proposal dan menjelaskan berbagai metode 

penelitian dengan sahih dan bebas plagiasi (KK4, KU9); 

CPMK4 Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya 

secara logis, sistematis, mandiri dan bertanggungjawab (S9, KU2,KU9); 

CPMK5 Mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya 

secara mandiri dan bertanggung jawab (S9, KU2, KU9). 

 
Catatan:   

 Setiap CPMK ditandai dengn kode CPMK1, CPMK2, CPMK3,….dst. 

 Kode dalam kurung menunjukan bahwa CPMK tersebut mengandung 
unsur-unsur CPL yang dibebankan pada MK sesuai kode yang ada pada 

Tabel-3.6 

 

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 keterampilan yang 

diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (concrete verbs); 
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 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 bobotsks nya. 

 

Tabel 3.7b 

Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK pada Tabel 3.6 

Kode Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 

SubCPMK1 Mampu menjelaskan pengertian tentang Pengetahuan, Ilmu dan 
Filsafat & etika dalam penelitian untuk menghidari 
plagiasi (CPMK1). 

SubCPMK2 Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian 
secara mandiri, bermutu, dan terukur (CPMK2). 

SubCPMK3 Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan 
kuantitatif (CPMK3). 

SubCPMK4 Mampu mendesain sampel penelitian serta merancang penelitian 
secara mandiri dan bertanggungjawab (CPMK3) 

SubCPMK5 Mampu menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas dalam 
penelitian (CPMK4). 

SubCPMK6 Mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian 
secara mandiri, bermutu, dan terukur (CPMK4). 

SubCPMK7 Mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya secara 
mandiri dan bertanggungjawab (CPMK4). 

SubCPMK8 Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & 
mempresentasikannya secara mandiri dan bertanggung jawab 
(CPMK5). 

 

Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada Tabel-3.7b tersebut, selanjutnya 

akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan 

membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta 

mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun 

dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. 

 

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 mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL 

yang dibebankan pada mata kuliah. 
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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 hirarkis (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 

hirarkis, prosedur dan pengelompokan. 

Berdasarkan Sub-CPMK yang tersaji pada 3.7b, dilakukan analisis 

pembelajaran untuk menggambarkan tahapan belajar mahasiswa pada mata 

kuliah tersebut. 

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 
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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). 

3. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

a. Prinsip penyusunan RPS 

1) 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. 

2) 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. 

3) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang 

berpusat pada mahasiswa (student centered learning disingkat SCL) 

4) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Unsur-unsur RPS 

RPS paling sedikit memuat: 

1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu; 

2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

5) metode pembelajaran; 

6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 
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7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

9) daftar referensi yang digunakan. 

c. Isian bagian-bagian dari RPS  

1) Nama program studi 

Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/ 

operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian. 

2) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul 

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan. 

3) Nama dosen pengampu 

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh 

suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel. 

4) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK) 

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri 

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

Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam 

dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, 

sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan 

bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada 

pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yanga dibebankan 

pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih 

spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK). 

5) 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. 

6) 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, 
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diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan 

bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara. 

7) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

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. 

 

Tabel 3.8 
Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu 

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajar Mandiri  

50 
menit/minggu/semester 

60 
menit/minggu/semester 

60 
menit/minggu/semester 

2,83 

b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

c Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 
Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau bentuk 
pembelajaran lainnya yang setara. 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

8) 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. 
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9) 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. 

10) 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. 

11) Daftar referensi 

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah. 

12) Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Format RPS dapat berbentuk beraneka ragam sesuai dengan apa 

yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi masing-masing. 

Format RPS harus memenuhi unsur-unsur minimal seperti yang 

ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti, seperti yang dijelaskan pada 

bagian sebelumnya buku ini. 

Contoh bentuk format RPS dan perangkat pembelajaran lainnya bisa 

dilihat pada lampiran. 

 

4. 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 
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proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sbb.:  

a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya 

pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan 

dan kearifan lokal maupun nasional.  

c. 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.  

d. 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.  

e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  

f. 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.  

g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara 

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 

benar dalam kurun waktu yang optimum.  

h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

 

5. 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 
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menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, 

komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa. 

a. Prinsip Penilaian 

Prinsip penilaian mahasiswa dalam pembelajaran di Unisnu Jepara 

dijelaskan pada Tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 
Prinsip Penilaian 

No 
Prinsip 

Penilaian 
Pengertian 

1 Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa 

agar mampu: 

a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 

b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2 Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

3 Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta 

bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 

dinilai. 

4 Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati 

pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

5 Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

  
b. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1) Teknik Penilaian 

Teknik penilaian di Unisnu Jepara ditunjukkan pada Tabel 3.10 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Teknik dan Instrumen Penilaian 

Penilaian Teknik Instrumen 

Sikap Observasi 1. Rubrik untuk penilaian 

proses dan / atau 

2. Portofolio atau karya 
desain untuk penilaian 

hasil 

Keterampilan Umum Observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, tes 
tertulis, tes lisan, dan 

angket 

Keterampilan Khusus 

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: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat 

diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek 

lapangan, dan lainnya. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat 

meningkatkan kemampuan keterampilannya. 

2) Instrumen Penilaian  

Instrumen untuk melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa di 

Unisnu Jepara menggunakan rubrik Rubrik merupakan panduan atau 

pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. 

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. Pada buku 

panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik 

sekala persepsi. 

 

a) Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan 

kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. 

Tabel 3.11  
Contoh bentuk rubrik holistic 

Grade Skor Kriteria Penilaian 

Sangat Kurang <20 
Rancangan yang disajikan tidak teratur dan 

tidak menyelesaikan permasalahan 

Kurang 21–40 
Rancangan yang disajikan teratur namun 
kurang menyelesaikan permasalahan 

Cukup 41– 60 

Rancangan yang disajikan tersistematis, 

menyelesaikan masalah, namun kurang dapat 

diimplementasikan 
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Grade Skor Kriteria Penilaian 

Baik 61- 80 

Rancangan yang disajikan sistematis, 

menyelesaikan masalah, dapat 

diimplementasikan, kurang inovatif 

Sangat Baik >81 
Rancangan yang disajikan sistematis, 
menyelesaikan masalah, dapat 

diimplementasikan dan inovatif 

 

b) Rubrik analitik adalah pedoman penilian yang memiliki tingkatan 

kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian 

atau skor penilaian. 

Tabel 3.12 

Contoh bentuk rubrik analitik untuk penilaian presentasi makalah 

Aspek/ 
dimensi  

yang dinilai 

Kriteria Penilaian 

Sangat 
Kurang 

(Skor < 20) 

Kurang 
(21-40) 

Cukup 
(41-60) 

Baik 
(61-80) 

Sangat Baik 
(Skor ≥ 81) 

Organisasi 

Tidak ada 
organisasi 
yang jelas. 
Fakta tidak 
digunakan 

untuk 
mendukung 
pernyataan. 

Cukup fokus, 
namun bukti 

kurang 
mencukupi 

untuk 
digunakan 

dalam 
menarik 

kesimpulan 

Presentasi 
mempunyai 
fokus dan 

menyjaikan 
beberapa 

bukti yang 
mendukung 
kesimpulan 

Terorganisasi 
dengan baik 

dan 
menyajikan 
fakta yang 

meyakinkan 
untuk 

mendukung 
kesimpulan. 

Terorganisasi 
dengan 

menyjaikan 
fakta yang 

mendukung 
oleh conoth 
yang telah 
dianalisis 

sesuai konsep 

Isi 

Isinya tidak 
akurat atau 

terlalu umum. 
Pendengar 

tidak belajar 
apapun atau 

kadang 
menyesatkan. 

Isinya kurang 

akurat, karena 
tidak ada data 
faktual, tidak 
menambah 
pemahaman 
pendengar 

Isi secara 
umum akurat, 

tetapi tidak 
lengkap. Para 

pendengar 

bisa 
mempelajari 

beberapa fakta 
yang tersirat, 
tetapi mereka 

tidak 
menambah 

wawasan baru 
tentang topik 

tersebut. 

Isi akurat dan 

lengkap. Para 
pendengar 
menambah 

wawasan baru 
tentang topik 

tersebut. 

Isi mampu 

menggugah 
pendengar 

untuk 
mengembangk

an pikiran. 

Gaya 
Presentasi 

Pembicara 
cemas dan 

tidak nyaman, 
dan membaca 

berbagai 
catatan 

daripada 
berbicara. 
Pendengar 

sering 
diabaikan. 

Tidak terjadi 
kontak mata, 

karena 
pembicara 

lebih banyak 
melihat ke 
papan tulis 
atau layar. 

Berpatokan 
pada catatan, 
tidak ada ide 

yang 
dikembangkan 

di luar 
catatan, suara 

monoton 

Secara umum 
pembicara 

tenang, tetapi 
dengan nada 
yang datar 
dan cukup 

sering 
bergantung 

pada catatan. 
Kadang-

kadang kontak 
mata dengan 

pendengardiab
aikan. 

Pembicara 
tenang dan 

menggunakan 
intonasi yang 

tepat, 
berbicara 

tanpa 
bergantung 

pada catatan, 
dan 

berinteraksi 
dengan 

pendengar. 
Pembicara 

selalu kontak 
mata dengan 
pendengar. 

Berbicara 
dengan 

semangat, 
menularkan 

semangat dan 
antusiasme 

pada 

pendengar 
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c) Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki 

tingkatan kreteria penilian yang tidak dideskripsikan, namun tetap 

diberikan skala penilaian atau skor penilaian. 

Tabel 3.13 
Contoh bentuk rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi lisan 

Aspek/ dimensi yang dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

<20 (21-40) (41-60) (61-80) ≥80 

Kemampuan komunikasi      

Penguasaan materi      

Kemampuan menghadapi 
pertanyaan 

     

Penggunaan alat peraga 
presentasi 

     

Ketepatan menyelesaikan 
masalah 

     

 
b. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

1) Mekanisme Penilaian 

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, 

instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot 

penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut: 

Gambar 3.11 

Mekanisme Penilaian 
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2) Prosedur penilaian mencakup tahap: 

a) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau 

penilaian ulang), 

b) kegiatan pemberian tugas atau soal, 

c) observasi kinerja, 

d) pengembalian hasil observasi, dan 

e) pemberian nilai akhir. 

c. 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. 

 

3.2.3. Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan di lingkungan Unisnu Jepara 

sesuai dengan SN-Dikti adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa atau student centered learning (SCL). Sesuai SN-Dikti ada beberapa 

metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

meliputi 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. Saat ini Unisnu Jepara dihadapkan 

pada era industri 4.0 dimana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan 

merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas dan 

pembelajaran daring (online) yang menggunakan teknologi informasi, yang dikenal 

dengan pembelajaran bauran (blended learning) atau (hybrid learning). Penggunaan 

pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi milenial dan 

generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan 

penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penelusuran informasi yang 

berbasis big data. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan 

memperkuat literasi digital dan literasi teknologi, tentu hal ini sangat sesuai 

dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0. 
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1. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran  

Bentuk pembelajaran dalam SN-Dikti diatur pada pasal (17). Pemilihan 

bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat 

digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang 

dilakukan secara sistematik dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk 

mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (a way in achieving learning 

outcomes). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal 

(14) adalah 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. 

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang 

ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. Contoh pemilihan bentuk, metode, dan penugasan 

pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 
Contoh pemilihan, bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran 

No Bentuk Pembelajaran Metode Pembelajaran Penugasan 

1 Tatap muka  studi kasus; 

 diskusi kelompok; 

Problem-solving 

2 Pratikum dan Praktik  pembelajaran berbasis 
proyek 

Membuat proyek 
tertentu 

3 Praktik lapangan  pembelajaran berbasis 
masalah; 

 pembelajaran kolaboratif; 

 diskusi kelompok; 

Membuat 
portofolio 
penyelesaian 
masalah 

 
 

2. Pembelajaran Bauran (Blended Learning)  

Pembelajaran bauran (blended learning) adalah salah satu metoda 

pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan- 

keunggulan pembelajaran tatap muka (offline) dengan keunggulan-keunggulan 

pembelajaran daring (online) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran 

lulusan. Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan 

pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, 

namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. 

Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi 

pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi 



~ 41 ~ 

langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa 

akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, 

dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, 

dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel- artikel elektronik, video 

pembelajaran dari internet, virtual reality, serta mahasiwa dapat 

memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada 

dalam genggamannya dengan mudah. 

Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat 

diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi 

pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiwa terhadap materi 

pembelajaran tersaji pada Tabel 3.17 

Tabel 3.17 
Klasifikasi pembelajaran bauran (blended learning) 

Persentase materi 
belajar dari akses 

daring 

Metode 
pembelajaran 

Penjelasan 

0% Tatap muka Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan 
pengajaran secara lisan. 

1% - 29% Web Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi 
secara tatap muka di kelas, namun dosen 
sudah memulai menfasilitasi mahasiswa 
dengan meletakan RPS, tugas-tugas, dan 
materi pembelajaran di web atau sistem 

menajemen kuliah (CMS). 

30% - 79% Bauran Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara 
daring maupun tatap muka. Dosen 
melaksanakan pembelajaran secara daring baik 
pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. 
Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-
contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh 
mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen 
dapat melaksanakan kuliah menggunakan 
LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, 

Edmudo, dll. 

≥ 80% Daring Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara 
daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. 
Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, 
dan tugas-tugas dilakukan secara daring. 

 
Pembelajaran bauran dalam pelaksanaanya baik dalam perspektif dosen 

maupun mahasiswa memiliki beberapa model praktik baik. Taxonomy model 

pembelajaran bauran tersebut dapat disajikan pada Gambar 3.12 di bawah dan 

diuraikan sebagai berikut (Staker & Horn, 2012). 
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Gambar 3.12 

Taxonomy Blended Learning 

 
 

Empat model blended learning dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rotation Model, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu 

tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS 

yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus 

aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, 

belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu 

kembali lagi belajar di kelas bersama dosen. 

b. Flex Model, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran 

telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas e-Learning. Aktivitas 

belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan 

memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat 

memang diperlukan oleh mahasiswa. 

c. Self-blend Model, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif 

mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas 

daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap 

muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring 

dan kegiatan belajar tatap muka di kelas. 

d. Enriched Virtual Model, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama-

sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi 

pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran 

daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference, 

Webex, LMS, dan lain-lain. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa 
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yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia 

bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan. 

Sedangkan Rotation Model memiliki beberapa model sebagai berikut: 

a. Flipped-Classroom Model, model ini adalah merupakan salah satu model 

rotasi dari pembelajaran bauran. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-

tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara 

daring di luar kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap 

muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok 

belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga 

mendiskusikannya dengan dosen. Tujuan model flipped- classroom ini untuk 

mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas, mahasiswa akan 

didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar 

kelas dengan memanfaatkan waktu 2 x 60 menit penugasan terstruktur dan 

belajar mandiri setiap satu sks nya. Belajar di luar kelas dilakukan oleh 

mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya 

menggunakan learning management system (LSM) Sistem Pembelajaran 

Daring (SPADA) yang dapat diakses pada http://spada.ristekdikti.go.id. 

SPADA adalah platform pembelajaran daring yang disediakan oleh 

KemenristekDikti. Belajar di luar kelas juga dapat menggunakan video 

pembelajaran, buku elektronika, dan sumber-sumber belajar elektronika 

lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap 

selanjutnya mahasiswa akan belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil 

belajar dari tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, 

mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar dengan 

memanfaatkan waktu 50 menit per satu sks. Model flipped classroom ini 

dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu 

minggu, dua minggu, atau lebih sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian 

kemampuan akhir (Sub-CPMK). 

http://spada.ristekdikti.go.id/
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b. Station-Rotation Model, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi 

dari pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal 

pembelajaran yang telah dibuat; belajar di kelas, diskusi kelompok 

mengerjakan tugas, belajar secara daring, kemudian belajar di kelas kembali. 

Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok satu 

kelas. Dosen memberikan pendampingan saat belajar di kelas. 

c. Lab-Rotation Model, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari 

pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran 

yang telah dibuat oleh dosennya. Dalam rotasi belajarnya, diantaranya belajar 

yang utama adalah di laboratorium komputer, di sini mahasiswa belajar 

secara daring. Mempelajari materi yang telah disiapkan oleh dosen, ataupun 

mempelajari materi-materi pengayaan yang dapat diakses dari internet. Lalu 

mahasiswa dapat menambah pemahaman dengan mengikuti kuliah-kuliah 

materi terkait di kelas-kelas tatap muka dengan dosen. 

d. Individual-Rotation Model, model ini pengertiannya sama dengan model 

Station-Rotation, namun mahasiswa belajar secara individu. 
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BAB IV 

EVALUASI KURIKULUM 

 

 

Perubahan kurikulum di Unisnu Jepara dilakukan didasari oleh beberapa 

hal, antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, 

kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum. Dalam melakukan 

evaluasi kurikulum, di Unisnu Jepara menggunakan Model Evaluasi Dikrepansi 

Provus, karena model tersebut cocok untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan 

pada SN-Dikti, sedangkan Unisnu Jepara memiliki standar pendidikan yang 

disusun berdasar standar pendidikan nasional. 

Model evaluasi dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait 

satu tahapan tahapan berikutnya, ditunjukkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Model Evaluasi Dikrepansi Provus 

 

 
 

Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan (design), tahapan 

instalasi (installation), tahapan proses (processes), tahapan hasil (products), dan 

tahapan pembiayaan (cost). Evaluasi pada tiap tahapan dilakukan dengan 

membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar kinerja 

unsur tersebut yang telah ditetapkan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 
Tahapan Model Evaluasi Dikrepansi Provus 

Tahapan Kinerja Standard Kinerja 

T1 Perancangan Kriteria perancangan 

T2 Instalasi Standar instalasi 

T3 Proses Standar proses 

T4 Hasil Standar hasil 

T5 Pembiayaan Standar pembiayaan 

 

 



~ 46 ~ 

Pada Model Evaluasi Dikrepansi Provus, setiap tahapan dilakukan evaluasi 

dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi dengan 

standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu dengan 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. Lebih jelasnya 

ditunjukkan Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 

Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus 

 

 
 

Pada Gambar 4.2, setiap program studi di Unisnu Jepara 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 4.2. 

 

Tabel 4.2 
Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus 

Tahap Evaluasi Kinerja Mutu Standar Kinerja Mutu 

I 
Analisis 

Kebutuhan 

2. Profil lulusan; 1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi; 
 

3. Bahan kajian; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi, 
konsorsium bidang ilmu; 

II 
Desain & 

Pengembangan 
Kurikulum 

4. CPL Prodi (KKNI & SN- Dikti); 3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil 
Lulusan; 

5. Mata kuliah (sks, bahan kajian, 
bentuk pembelajaran, metode 

pembelajaran); 

4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, 
CPL Prodi & Bahan kajian; 
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Tahap Evaluasi Kinerja Mutu Standar Kinerja Mutu 

6. Perangkat Pembelajaran (RPS, RT, 
Instrumen Penilaian, bahan ajar, 
media pembelajaran); 

5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, 
Panduan-Panduan, Mata kuliah; 

III 
Sumber daya 

7. Dosen & Tendik (Kualifikasi & 
Kecukupan); 

 

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

8. Sumber belajar; 7. SN-Dikti, SPT; 

9. Fasilitas belajar; 8. SN-Dikti, SPT; 

IV 
Proses Kurikulum 

Pelaksanaan 

10. Pelaksanaan pembelajaran; 9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 

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

12. Kompetensi tendik; 11. 11. SN-Dikti, SPT; 

13. Sumber belajar; 12. 12. SN-Dikti, SPT; 

14. Fasilitas belajar; 13. SN-Dikti, SPT; 

V 
Capaian 

Pelaksanaan 
Kurikulum 

15. Capaian CPL; 14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 

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

17. Karya ilmiah; 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi 

VI 
Pembiayaan 

18. Biaya kurikulum (penyusunan, 
pelaksanaan, evaluasi). 

17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, 
SPT. 

 
Berikut adalah salah satu contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi dengan 

mengambil standar Deskriptor KKNI, SN-Dikti dan profil lulusan. 

Gambar 4.3 

Contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi 

 

 
 

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal 

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

Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang 

prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. 

Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jejang program 

studinya? khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara 

keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang telah 

ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian dengan standar, maka 

rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai 

sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluasi CPL 
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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 4.2.  

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, dan seterusnya. 
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Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag. 

NIY. 2 560117 89 115  
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LAMPIRAN - 1  
CONTOH FORMAT RPS 
 

 
 

 
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

No. Dokumen : 
 

LPP-RPS-1. 

No. Revisi : 
 

03 

Hlm.  
 

1-14 

Tanggal Terbit : 
 

2 Maret 2020 

Mata Kuliah      : Filsafat 
Pendidikan Islam 

Kode MK : PAIP 14115 

Dosen Pengampu :  
Drs. Abdul Rozaq, M.Ag. 

Jumlah sks  : 2 SKS 

  

Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 
 
 

A. CAPAIAN SIKAP : 
1. Bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika 

3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri 

5. Memiliki sikap religious berdasarkan nilai-nilai 
Ahlussunnah wal Jama’ah 
 

B. CAPAIAN PENGETAHUAN : 
1. Menguasai konsep teoritis bidang pendidikan Islam 

secara mendalam 
2. Mampu memecahkan permasalahan secara 

metodologis dan prosedural bidang pendidikan Islam 
melalui pendekatan saintifik  

3. Mampu memanfaatkan pengetahuan terutama bidang 
kajian untuk mengembangkan keilmuan  filsafat 
pendidikan Islam   
 

C. CAPAIAN KETRAMPILAN UMUM : 

1. Mampu mengaplikasikan pemikiran filsafat pendidikan 

Islam secara logis, kritis, dan sistematis sesuai dengan 

bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2. Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan memperhatikan nilai dan norma 

sesuai dengan bidang keahliannya 

3. Mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu 

dan terukur sesuai dengan bidang keahliannya 

 
D. CAPAIAN KETRAMPILAN KHUSUS : 

1. Mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi 
informasi (IT) untuk mendukung pelaksanaan  tugas 
akhir di bidang keahliannya 

2.  Mampu mempublikasikan hasil karya atau tugas akhir 
dalam bentuk desain/model yang dapat diakses oleh 
masyarakat akademik 

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
analisis terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
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Capaian Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Menjelaskan secara mendalam tentang Urgensi, Fungsi, 
dan Pendekatan Filsafat Pendidikan Islam 

2. Terampil mengemukakan pandangan dan pemikian tentang 
Teori Pengetahuan pada Pemikiran Islam 

3. Menjelaskan secara mendalam tentang Tuhan, Manusia, 
dan Alam dalam perspektif Filsafat pendidikan Islam 

4. Mampu mengklasifikasi tentang Komponen-komponen 
Pendidikan Islam dan Wacana Filosofis Tentang Pendidikan 
Islam dalam Pemikiran para Tokoh 

5. Mampu mengembangkan pemikiran tentang Nisbah antara 
Ilmu, Filsafat dan Agama. 

Deskripsi Matakuliah Matakuliah yang membentuk mahasiswa mampu menjelaskan 

secara mendalam tentang Urgensi, Fungsi, dan Pendekatan 

Filsafat Pendidikan Islam, serta Prinsip-prinsip yang Menjadi 
dasar Teori Pengetahuan pada Pemikiran Islam. Dan 
menjelaskan secara mendalam tentang Tuhan, Manusia, dan 
Alam dalam perspektif Filsafat pendidikan Islam. Serta 
mengklasifikasi tentang Komponen-komponen Pendidikan 
Islam dan Wacana Filosofis Tentang Pendidikan Islam dalam 
Pemikiran para Tokoh. Di samping itu juga mengembangkan 
pemikiran tentang Nisbah antara Ilmu, Filsafat dan Agama. 
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I. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN 

Minggu 
ke 

Kemampuan Akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Mahasiswa 

Waktu 

Penilaian 

Teknik Indikator Bobot 

1 
 

1. Mahasiswa 
mampu 

Menjelaskan 
Pengertian Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
Ruang Lingkup 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

 

Pengertian dan 
Ruang Lingkup 

Filsafat Pendidikan 
Islam. 
1. Pengertian 

Filsafat 
Pendidikan 
Islam 

2. Ruang 

Lingkup 
Filsafat 
Pendidikan 
Islam 

1. Penjelasan Proses 
Pembelajaran 

2. Penjelasan 
Penilaian. 

3. Menyampaikan 
informasi tentang 
referensi yang 
dipakai sebagai 
rujukan 

4. Ceramah tentang 
Pengertian dan 
Ruang Lingkup 
Filsafat Pendidikan 
Islam. 

5. Brainstorming 
6. Tanya jawab 

1. Mendengarkan 
2. Brainstorming 

3. Tanya jawab 

KTM 
2x50 

Ketepatan 
mencermati 

pemikiran 
strategis 
 

Dapat menjelaskan 
konsep Filsafat 

Pendidikan Islam 

10 % 

2-3 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Urgensi 
dan Fungsi Filsafat 
Pendidikan Islam. 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang 

Pendekatan Studi 
Filsafat Pendidikan 
Islam (Normatif, 
Historis, 
Kontekstual, dan 

Urgensi, Fungsi, 

dan Pendekatan 

Filsafat Pendidikan 

Islam 

a. Urgensi dan 
Fungsi Filsafat 
Pendidikan 
Islam 

b. Pendekatan 

Studi Filsafat 

Pendidikan 
Islam 
(Normatif, 
Historis, 
Kontekstual, 

1. Penyajian Urgensi, 
Fungsi, dan 
Pendekatan 
Filsafat Pendidikan 
Islam. 

2. Ceramah  
3. Menginformasikan 

tugas untuk 
pertemuan/minggu 
berikutnya 

1. Mendengarkan 
2. Brainstorming 
3. Tanya jawab 

KTM 
2x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 
 

Dapat menjelaskan 
Urgensi dan Fungsi 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

15 % 
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Minggu 
ke 

Kemampuan Akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Mahasiswa 

Waktu 

Penilaian 

Teknik Indikator Bobot 

Hermeneutika). dan 
Hermeneutika) 

4-5 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Prinsip-

prinsip yang 
Menjadi Dasar 
dalam Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Prinsip-
prinsip yang 
Menjadi dasar 

Teori Pengetahuan 
pada Pemikiran 
Islam. 

Prinsip-prinsip 
yang Menjadi dasar 
Teori Pengetahuan 
pada Pemikiran 

Islam 

1. Penyajian Konsep 
Prinsip-prinsip 
yang Menjadi 
Dasar dalam 

Filsafat 
Pendidikan Islam, 

2. Penyajian 
beberapa Prinsip 
yang Menjadi 
dasar Teori 
Pengetahuan pada 
Pemikiran Islam. 

1. Diskusi 
2. Tanya jawab 

KTM 
2x50 

 
TM 

1x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 

 

Dapat menjelaskan 
Prinsip-prinsip 
yang Menjadi 
Dasar dalam 

Filsafat Pendidikan 
Islam 

10 % 

6-7 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Tuhan 
dalam Tinjauan 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

2. Mahasiswa 
mampu 

Menjelaskan 
tentang Manusia 

dalam Tinjauan 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

Tuhan, Manusia, 
dan Alam dalam 
perspektif Filsafat 
pendidikan Islam 
1. Tuhan dalam 

Tinjauan 
Filsafat 
Pendidikan 
Islam  

2. Manusia 
dalam 

Tinjauan 
Filsafat 
Pendidikan 
Islam 

1. Penyajian tentang 
Tuhan dalam 
Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

2. Penyajian tentang 
Manusia dalam 
Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

3. Penyajian tentang 

Alam dalam 
Tinjauan Filsafat 

Pendidikan Islam 

1. Diskusi 
2. Tanya jawab 

KTM 
2x50 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Tuhan, 
Manusia, dan Alam 
dalam perspektif 
Filsafat pendidikan 
Islam 

10 % 
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Minggu 
ke 

Kemampuan Akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Mahasiswa 

Waktu 

Penilaian 

Teknik Indikator Bobot 

3. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 

tentang Alam 
dalam Tinjauan 
Filsafat Pendidikan 

Islam. 
 

3. Alam dalam 
Tinjauan 
Filsafat 

Pendidikan 
Islam. 

8  UTS       

9 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Mengklasifikasikan 
tentang Tujuan 
Pendidikan dalam 
pandangan Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Pendidik 
dan Peserta Didik 

dalam pandangan 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

3. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Kurikulum 
dalam pandangan 
Filsafat Pendidikan 

Islam 
4. Mahasiswa 

mampu 
Menjelaskan 
tentang Metode 
dalam pandangan 

Wacana Filosofis 
Tentang 
Komponen-
komponen 
Pendidikan Islam. 
1. Tujuan 

Pendidikan 
2. Pendidik dan 

Peserta Didik 
3. Kurikulum, dan 
4. Metode 

1. Penyampaian  
tentang Tujuan 
Pendidikan dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Penyampaian 
tentang Pendidik 
dan Peserta Didik 
dalam pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

3. Penyajian tentang 
Kurikulum dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

4. Penyajian tentang 
Metode dalam 
pandangan 
Filsafat 

Pendidikan Islam 

1. Diskusi 
2. Tanya jawab 

KTM 
2x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 
 

Dapat 
mengklasifikasikan 
tentang 
Komponen-
komponen 
Pendidikan Islam 

15 % 
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Minggu 
ke 

Kemampuan Akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Mahasiswa 

Waktu 

Penilaian 

Teknik Indikator Bobot 

Filsafat Pendidikan 
Islam 

10-11 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang 

Modernisasi 
Pendidikan Islam 
dalam pandangan 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang 
Demokratisasi 
Pendidikan dalam 
pandangan Filsafat 
Pendidikan Islam 

3. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Civil 
Society dalam 
pandangan Filsafat 

Pendidikan Islam 

Wacana Filosofis 
Pendidikan Islam 
tentang Islam 
Kontemporer. 

1. Modernisasi 
Pendidikan 
Islam 

2. Demokratisasi 
Pendidikan 

3. Civil Society 
dalam 
Pendidikan 

1. Penyampain 
tentang 
Modernisasi 
Pendidikan Islam 

dalam pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Penyampaian 
tentang 
Demokratisasi 
Pendidikan dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

3. Penyampaian 
tentang Civil 
Society dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam 

1. Diskusi 
2. Tanya jawab 

KTM 
2x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 

 

Dapat menjelaskan 
tentang Pendidikan 
Islam Kontemporer 

15 % 

12-13 
 

1. Mahasiswa mampu 
Menjelaskan 
tentang Pemikiran 
Pendidikan di 

Dunia Islam (Ibnu 
Khaldun dan Muh. 
Iqbal) dalam 
pandangan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

Wacana Filosofis 
Pendidikan Islam 
dalam pemikiran 
para tokoh. 

1. Pemikiran 
Pendidikan di 
Dunia Islam 
(Ibnu 
Khaldun dan 
Muh. Iqbal) 

1. Penyampaian 
tentang Pemikiran 
Pendidikan di 
Dunia Islam (Ibnu 

Khaldun dan 
Muh. Iqbal) dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam. 

1. Diskusi 
2. Tanya jawab 

KTM 
2x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 

 

Dapat menjelaskan 
tentang Wacana 
Filosofis 
Pendidikan Islam 

dalam pemikiran 
para tokoh 

15 % 
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Minggu 
ke 

Kemampuan Akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan 
Mahasiswa 

Waktu 

Penilaian 

Teknik Indikator Bobot 

2. Mahasiswa mampu 
Menjelaskan 
tentang Pemikiran 

Pendidikan Islam 
di Indonesia (KH. 
Ahmad Dahlan dan 

KH. Hasyim 
Asy’ari) dalam 
pandangan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

2. Pemikiran 
Pendidikan 
Islam di 

Indonesia 
(KH. Ahmad 
Dahlan dan 

KH. Hasyim 
Asy’ari) 

 

2. Penyampaian 
tentang Pemikiran 
Pendidikan Islam 

di Indonesia (KH. 
Ahmad Dahlan 
dan KH. Hasyim 

Asy’ari) dalam 
pandangan 
Filsafat 
Pendidikan Islam. 

14-15 
 

1. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Titik Temu 
antara Ilmu, 
Filsafat, dan 
Agama. 

2. Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
tentang Perbedaan 
dan Persamaan 
antara Ilmu 
Pengetahuan, 
Filsafat, dan 

Agama. 
 

 

Nisbah antara 
Ilmu, Filsafat, dan 
Agama 
1. Titik Temu 

antara Ilmu 
Pengetahuan, 
Filsafat, dan 
Agama. 

2. Perbedaan 
dan 
Persamaan 
antara Ilmu 
Pengetahuan, 
Filsafat, dan 
Agama 

1. Penyajian tentang 
Titik Temu antara 
Ilmu, Filsafat, dan 
Agama, 

2. Penyajian 
beberapa 
Perbedaan dan 
Persamaan antara 
Ilmu 
Pengetahuan, 
Filsafat, dan 
Agama 

 

1. Mendengarkan 
2. Brainstorming 
3. Tanya jawab 

KTM 
2x100 

Ketepatan 
mencermati 
pemikiran 
strategis 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Nisbah 
antara Ilmu, 
Filsafat, dan 
Agama 

10 % 

16  UAS       
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Keterangan :  
KTM : Kegiatan Tatap Muka, TM : Tugas Mandiri, TT : Tugas Terstruktur,  

 

Daftar Referensi : 

1. Al Abrasyi, Muhammad Athiyyah, At Tarbiyah al-Islamiyyah wa-Falasifatuha, Darul Ulum, Kairo Mesir, t.t 

2. Al Syaibani, Al Toumy. 1979. Falsafah Pendidikan Islam (terjemah : Hasan Langgulung), Bulan Bintang, Jakarta. 

3. Anshori, Endang Saifuddin, Ilmu, Filsafat, dan Agama, Bina Ilmu, Surabaya 

4. Asy’ari, Musa. 2002. Filsafat Islam (Sunnah Nabi dalam Berfikir), LESFI Yogyakarta 

5. Iqbal, Abu Muhammad. 2015. Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-gasasan Besar Para Ilmuwan Muslim), Pustaka Pelajar 

Yk.  

6. Nata, Abuddin. 2012. Filsafat Pendidikan Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 

7. Suharto, Toto. 2006. Filsafat Pendidikan Islam, Ar Ruzz Media, Yogyakarta 

8. Wan Daud, Wan Mohd. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al Attas, Mizan Media Utama, Bandung 

9. Jurnal-jurnal terkait dengan Filsafat Pendidikan Islam. 

Jepara, 2 Maret 2020 

Mengetahui,            Dosen Pengampu, 
Ketua Program Studi ………………           
 
…………………………………          Drs. Abdul Rozaq, M.Ag. 
NIY. ………………………           NIY. 2 691030 94 006 

  



 
- 58 - 

 

LAMPIRAN - 2  
CONTOH FORMAT TUGAS DAN PENILAIAN 
 

TUGAS MAHASISWA DAN PENILAIAN 
 

1. Tugas 

Minggu 
ke 

Bahan Kajian (Materi 
Pembelajaran) 

TUGAS 
Waktu 
(menit) 

Penilaian Indikator Bobot 

1 
 

Pengertian dan Ruang Lingkup 
Filsafat Pendidikan Islam. 
1. Pengertian Filsafat Pendidikan 

Islam 
2. Ruang Lingkup Filsafat 

Pendidikan Islam 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

50  Dapat menjelaskan 
konsep Filsafat 
Pendidikan Islam 

10 % 

Terstruktur Menyiapkan daftar Pembagian 
kelompok untuk persiapan 
diskusi 

2-3 
 

Urgensi, Fungsi, dan Pendekatan 

Filsafat Pendidikan Islam 

1. Urgensi dan Fungsi Filsafat 
Pendidikan Islam 

2. Pendekatan Studi Filsafat 
Pendidikan Islam (Normatif, 
Historis, Kontekstual, dan 
Hermeneutika) 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  
presentasinya  
 

 

Dapat menjelaskan 
Urgensi dan Fungsi 
Filsafat Pendidikan 
Islam 

15 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 
bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

4-5 
 

Prinsip-prinsip yang Menjadi 
dasar Teori Pengetahuan pada 
Pemikiran Islam 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  
presentasinya  
 
 

Dapat menjelaskan 
Prinsip-prinsip 
yang Menjadi Dasar 
dalam Filsafat 
Pendidikan Islam 

10 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 
bahan diskusi dalam bentuk PPT 

yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

6-7 
 

Tuhan, Manusia, dan Alam 
dalam perspektif Filsafat 

pendidikan Islam 
1. Tuhan dalam Tinjauan Filsafat 

Pendidikan Islam  
2. Manusia dalam Tinjauan 

Filsafat Pendidikan Islam 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 

dengan bahan kajian 

50 PPT materi 
yang 

ditugaskan 
dan  
presentasinya  
 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Tuhan, 

Manusia, dan Alam 
dalam perspektif 
Filsafat pendidikan 
Islam 

10 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 
bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
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Minggu 
ke 

Bahan Kajian (Materi 
Pembelajaran) 

TUGAS 
Waktu 
(menit) 

Penilaian Indikator Bobot 

3. Alam dalam Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Islam. 

dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

8 UTS       

9 
 

Wacana Filosofis Tentang 
Komponen-komponen Pendidikan 
Islam. 
1. Tujuan Pendidikan 

2. Pendidik dan Peserta Didik 
3. Kurikulum, dan 
4. Metode 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  

presentasinya  
 
 

Dapat 
mengklasifikasikan 
tentang Komponen-
komponen 

Pendidikan Islam 

15 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 

bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

10-11 
 

Wacana Filosofis Pendidikan 
Islam tentang Islam 
Kontemporer. 
1. Modernisasi Pendidikan Islam 
2. Demokratisasi Pendidikan 
3. Civil Society dalam Pendidikan 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  
presentasinya  
 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Pendidikan 
Islam Kontemporer 

15 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 
bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

12-13 
 

Wacana Filosofis Pendidikan 
Islam dalam pemikiran para 
tokoh. 
1. Pemikiran Pendidikan di 

Dunia Islam (Ibnu Khaldun 
dan Muh. Iqbal) 

2. Pemikiran Pendidikan Islam di 
Indonesia (KH. Ahmad Dahlan 
dan KH. Hasyim Asy’ari) 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  
presentasinya  
 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Wacana 
Filosofis Pendidikan 
Islam dalam 
pemikiran para 
tokoh 

15 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 
bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

14-15 
 

Nisbah antara Ilmu, Filsafat, dan 
Agama 
1. Titik Temu antara Ilmu 

Pengetahuan, Filsafat, dan 

Agama. 
2. Perbedaan dan Persamaan 

antara Ilmu Pengetahuan, 
Filsafat, dan Agama 

Mandiri Mempelajarai buku referensi yang 
telah disampaikan disesuaikan 
dengan bahan kajian 

100 PPT materi 
yang 
ditugaskan 
dan  

presentasinya  
 
 

Dapat menjelaskan 
tentang Nisbah 
antara Ilmu, 
Filsafat, dan Agama 

10 % 

Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk 

bahan diskusi dalam bentuk PPT 
yang benar, jelas, dan kreatif 
dengan materi yang ditugaskan 
secara kelompok  

16 UAS       
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2. Aspek Penilaian 

a) Sikap: cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, menunjukkan sikap religious 
berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

b) Pengetahuan: penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, menguasai konsep teoritis bidang filsafat 

pendidikan Islam, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

c) Ketrampilan: kreatifitas membuat PPT, dan mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi (IT) untuk mendukung 
pelaksanaan tugas akhir di bidang keahliannya, dan mampu mempublikasikan tugas akhir dalam bentuk desain/model yang 

dapat diakses oleh masyarakat akademik. 

3. Bobot Penilaian 

a) Bobot Nilai Presensi     = 20 

b) Bobot Nilai Harian (NH) atau Tugas Terstruktur  = 10 

c) Bobot Nilai Keaktifan Mahasiswa    = 20  
d) Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)   = 20  

e) Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)   = 30  

 

f) Nilai Akhir   = 20 NP + 10 NH + 20 NKM + 20 UTS + 30 UAS  

100 
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