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BAB 1
PENDAHULUAN

Kurikulum 2015 Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan produk
inovatif dalam hal pendidikan tinggi baik bidang kependidikan maupun non
kependidikan. Kurikulum pendidikan sengaja dibuat untuk menghasilkan lulusan
yang sesuai dengan tantangan di masa yang akan datang. Kurikulum dikembangkan
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna, dan regulasi
perundangan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kurikulum dilaksanakan
layaknya sebuah program. Sebagai sebuah program maka dalam siklus
pelaksanaannya perlu dievaluasi untuk menentukan apakah perlu direkonstruksi
atau kah hanya perlu disempurnakan. Perubahan yang cepat dalam arah pendidikan
guru di Indonesia perlu diantisipasi dengan revisi kurikulum khususnya kurikulum
pendidikan guru.
A. Rasional Revisi Kurikulum
Dalam perspektif kebijakan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan
bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.”
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian
Qualification Framework adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor. Kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh seseorang
melalui jalur (1) pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman kerja, dan (4)
pembelajaran mandiri. Hadirnya peraturan ini tentu bukan dimaksudkan untuk
membuat stratifikasi sosial (pengkastaan) baru di tengah-tengah masyarakat kita,
melainkan merupakan upaya untuk mewujudkan mutu dan jati diri Bangsa
Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki
xii

Indonesia. KKNI sebagai suatu framework dalam menetapkan jenjang kompetensi
akan berpengaruh pada proses pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai profil
lulusan, capaian pembelajaran, jenis dan bobot bahan kajian (mata kuliah), alokasi
waktu, serta pendekatan dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan
jenjangtertentu. Untuk itu, sesuai visi, misi, dan tujuan sebagaimana disebutkan
pada bab 1 buku ini, UNNES mengembangkan kurikulum yang sejalan dengan
perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Perkembangan dan perubahan kebutuhan stakeholders yang sangat cepat,
gelombang generasi yang memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya,
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi global, perhatian yang lebih
kepada multiple intelegence, pertambahan nilai dan penjaminan mutu dalam setiap
bidang, serta banyaknya alternatif pilihan yang bisa dilaksanakan.
Terdapat kelemahan implementasi kurikulum berbasis kompetensi di
Perguruan Tinggi. Pertama, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mendasarkan
pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh
penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kedua, ketiadaan
parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program
studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi parameter ukur
berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai dengan jenjang 9
(tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP)
program studi pada jenjang tertentu. CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam
deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak
dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Tiap-tiap
deskriptor menjadi indikator kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang
program studi.
Pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus didasarkan pada dinamika
kebutuhan masyarakat, regulasi terkait pendidikan tinggi, visi dan misi perguruan
tinggi, khususnya program studi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal
35, Ayat (1) menegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara
yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tinggi. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa KPT dikembangkan oleh setiap
perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Lebih lanjut pengembangan KPT dirumuskan penjenjangnya dalam Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI). KKNI dalam penerapannya di jenjang pendidikan tinggi secara lebih rinci
dirumuskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang
tercakup dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
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Pencapaian kompetensi lulusan, dalam pengembangan kurikulum program
sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru harus merujuk pada
Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang tertuang dalam SN-Dikti.
Regulasi lainnya yang menjadi payung bagi pengembangan kurikulum ini adalah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 8
yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perkembangan kebijakan terkait
pendidikan guru yang harus pula diikuti adalah terbitnya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Nomor 55 Tahun 2017
tentang Standar Pendidikan Guru.
Pengembangan Kurikulum UNNES 2015 di setiap prodi, termasuk prodi-prodi
sarjana pendidikan, mengikuti deskriptor generik KKNI yang disesuaikan jenjangnya
dan Permenristekdikti 44/2015. Hingga tahun akademik 2017/2018 telah
dilaksanakan sampai tahun ke tiga. Pengembangan kurikulum telah dilaksanakan
melalui prosedur yang sistematis, sistemis, dan realistis. Dengan kata lain,
pengembangan kurikulum pada setiap prodi di UNNES telah didasarkan pada
argumen-argumen yang rasional serta hasil kajian yang komprehensif dan objektif.
Secara operasional pengembangan Kurikulum UNNES 2015 dilaksanakan melalui
prosedur sebagai berikut (1) telaah bidang keilmuan dan keahlian, (2) kajian
kebutuhan masyarakat dan stakeholders, (3) perumusan profil lulusan, (4)
perumusan capaian pembelajaran, (5) pemilihan dan penetapan bobot bahan kajian,
(6) pembentukan mata kuliah, bobot sks dan deskripsinya, (7) penyusunan struktur
kurikulum tiap jenjang program studi, dan (8) penyusunan rencana pembelajaran
semester (RPS).
Dengan terbitnya Permenristekdikti 044/2015 sebagai pengganti
Permenristekdikti 049/2014 dan Permenristekdikti 55 Tahun 2017 tentang Sandar
Pendidikan Guru, maka perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan atau revisi
terhadap Kurikulum UNNES 2015 terutama kurikulum pendidikan calon guru atau
sarjana pendidikan. Evaluasi peninjauan kurikulum mengarahkan pada rekonstruksi
mata kuliah, sedangkan evaluasi penyempurnaan kurikulum berujung pada
rekonstruksi RPS. Evaluasi peninjauan kurikulum dilakukan oleh prodi dibawah
koordinasi universitas, sedangkan evaluasi penyempurnaan kurikulum dilakukan
oleh prodi dengan melibatkan dosen atau oleh dosen dibawah koordinasi prodi.
UNNES mempersiapkan sarjana pendidikan yang memiliki penguasaan bidang
ilmu/keahlian dan dasar pendidikan yang kuat dan menginternalisasi nilai nilai luhur
guru yang mumpuni dan dapat diteladani serta nilai-nilai kepemimpinan Ki Hajar
Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri
handayani. Untuk mencapai tujuan ini maka struktur kurikulum dilakukan revisi
dengan memperbesar proporsi penguasaan bidang ilmu/keahlian. Matakuliah di
prodi sarjana pendidikan bidang ilmu/keahlian sekurangnya setara dengan 110 sks di
prodi non kependidikan yang sesuai. Pada matakuliah yang bersifat lanjut dengan
bahan kajian yang lebih mendalam, agar tetap memperhatikan keterkaitan dengan
pokok materi yang diajarkan di sekolah sehingga mahasiswa mendapat penguasaan
3

materi yang lebih luas dan mendalam sebagai bekal mengajar kelak di sekolah.
Mahasiswa juga diberi kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pengalaman
belajar menyampaikan gagasan, menyampaikan presentasi konsep di bidang ilmu
atau keahliannya dan mendemonstrasikan keterampilan menggunakan media dan
peralatan laboratorium serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguasaan materi
utamanya terkait dengan materi pembelajaran di sekolah sangat penting.
Beberapa matakuliah terkait materi pembelajaran di sekolah yang
dikembangkan prodi harus memiliki tuntutan capaian pembelajaran yang ketat dan
dapat dikembangkan pula semacam uji komprehensif sebagai prasyarat mengikuti
ujian akhir. Kegiatan belajar praktik di laboratorium atau di lapangan terkait bidang
ilmu/keahlian dikembangkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar
berpendekatan saintifik dengan metode inquiry, discovery, proyek, atau metode lain
yang dapat diterapkan mahasiswa kelak dalam praktik mengajar di sekolah.
Keterbatasan waktu menjadi pertimbangan untuk tidak melaksanakan semua
tahapan pembelajaran dengan pendekatan tersebut.
Penguasaan atas dasar dasar kependidikan diperoleh mahasiswa sarjana
pendidikan melalui matakuliah dasar kependidikan yang menjadi matakuliah wajib
universitas dan matakuliah kependidikan yang dikembangkan program studi. Dasardasar ilmu kependidikan, psikologi belajar, bimbingan konseling, dan manajemen
sekolah menjadi bahan kajian yang harus terus dilakukan inovasi proses
pembelajaran dan penyesuaian materi pembelajarannya sesuai dengan
perkembangan ilmu kependidikan dan tuntutan masyarakat pengguna. Matakuliah
terkait penguatan dasar dasar kependidikan ini dikembakan oleh LP3. Kemampuan
dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi
pembelajaran diberikan program studi dalam matakuliah terkait perencanaan
pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan telaah
kurikulum sekolah. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran bidang ilmu/keahlian pada
matakuliah yang dikembangkan oleh program studi.
Penguasaan materi yang kuat didukung dasar dasar kependidikan yang
diperoleh mahasiswa diaplikasikan dalam matakuliah praktik dalam bentuk
pembelajaran mikro dan pengalaman lapangan persekolahan dan menjadi bekal
untuk melaksanakan penelitian untuk menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi.
Penguasaan materi bidang keilmuan yang kuat juga memberi bekal yang lebih baik
kepada sarjana pendidikan lulusan UNNES dalam menempuh jenjang akaademik
berikutnya di program magister pendidikan maupun non kependidian yang sesuai
juga
B. Landasan Hukum
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, peraturan-peraturan yang menjadi
dasar revisi kurikulum Sarjana Pendidikan UNNES adalah sebagai berikut.
1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
PP No 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
Perpres No 08 Tahun 2012 tentang KKNI
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang
Guru; dan
Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
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BAB 2
LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM
SARJANA PENDIDIKAN

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru (KPG) untuk Program Sarjana
Pendidikan merujuk pada Panduan Penyusunan KPT. Menurut model ini,
pengembangan komponen KPG dimulai dari menetapkan kompetensi lulusan yang
dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), proses pembelajaran, dan penilaian. Pada
tataran implementasi KPG, interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa
dirancang dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berorientasi
kebutuhan dan karakteristik mahasiswa calon guru. Nilai-nilai kearifan lokal dan
global perlu dipertimbangkan di ini. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan SKL,
Standar Isi, dan Standar Proses yang dimandatkan dalam SN-Dikti, faktor-faktor
tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap tahapan pengembangan KPG.
A. Restrukturisasi Kurikulum UNNES 2015
Matakuliah yang berlaku di Program Sarjana Pendidikan di UNNES dalam
Kurikulum UNNES 2015 dikelompokkan menjadi 5 macam.
1. Matakuliah Wajib Universitas
Matakuliah Wajib Universitas terdiri atas MKU dan MKDK.
2. Matakuliah Wajib Fakultas
3. Matakuliah Wajib Jurusan
4. Matakuliah Wajib Prodi
5. Matakuliah Pilihan
Kelima macam kelompok mata kuliah tersebut distrukturkan dan disebar
dalam 8 semester sesuai ketentuan Permenristekdikti 044/2015. Masing-masing mata
kuliah telah diperhitungkan bobot sks-nya sesuai kedalaman dan keluasan bahan
kajian yang dibandingkan dengan seluruh jumlah sks minimal yang harus ditempuh
agar mendapat gelar sarjana pendidikan, yaitu 144 sks. Postur kedalaman dan
keluasan bahan kajian yang dikemas dalam MKU dan MKDK yang diselenggarakan
universitas termasuk PPL, KKN dan skripsi- untuk semua prodi pendidikan
cenderung sama. Besar sks seluruhnya 34 atau 23,61% dari seluruh mata kuliah yang
harus ditempuh. Belum lagi ditambah MKDK yang dikembangkan oleh prodi sebagai
mata kuliah untuk memvasilitasi tuntutan Technological, Pedagogical, and Content
Knowledge (TPACK) yang dapat mencapai 20%. Dengan demikian 40% lebih struktur
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kurikulum prodi pendidikan diisi oleh MKU dan MKDK. Salah satu contoh postur
kurikulum 2015 program sarjana Prodi Pendidikan Biologi dapat dilihat pada Tabel
2.1.
Tabel 2.1 Struktur kurikulum Program Sarjana Pendidikan Biologi
Kelompok
Matakuliah
MKU

MKDK-Univ

MKDK-Prodi

MK-Keprodian
PPL
KKN
Skripsi

Matakuliah
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Inggris
Pendidikan Konservasi
Pendidikan Agama
Bahasa Indonesia
Pengantar Ilmu Pendidikan
Manajemen Sekolah
Psikologi Pendidikan
Bimbingan Konseling
Strategi Pembelajaran
Evaluasi Pembelajaran
Telaah Kurikulum Sekolah
Media Pembelajaran
Metode dan Teknik Peneltian
Pendidikan
Pengelolaan Pembelajaran
Microteaching
Bidang keilmuan dan pendukungnya
PPL 1 dan PPL 2
KKN Lokasi dan Alternatif
Skripsi
Jumlah

sks
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2
4
2
3
89
4
4
6
144

Jumlah dan
Persen
12 (8,3%)

8 (5,6%)

21 (14,6%)

89 (61,7%)
4(2,8%)
4(2,8%)
6(4,2%)
144 (100%)

Peninjauan terhadap salah satu stuktur kurikulum program sarjana
pendidikan Prodi Pendidikan Biologi, diketahui bahan kajian untuk bidang keilmuan
Biologi 61%. Mengingat bahwa pendidikan guru pada tingkatan sarjana pendidikan
lebih mengutamakan pemenuhan kualifikasi bidang keilmuan dan pedagogiknya,
sedang kompetensi sebagai guru disiapkan pada Pendidikan Profesi Guru, maka
dipandang perlu untuk merestrukturisasi krikulum program sarjana pendidikan di
UNNES. Tujuan utamanya adalah memperkuat kompetensi di bidang ilmu masing
masing agar memiliki penguasaan konsep konsep teoritis yang kuat juga konsepkonsep dasar kependidikannya. Di samping itu, berdasar Permenristekdikti No. 55
Tahun 2017, program sarjana pendidikan harus melaksanakan mata kuliah praktik
microteaching minimal 2 sks dan Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) minimal
4 sks. PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan
mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
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UNNES menanggapi kebijakan dari kementerian untuk program sarjana
pendidikan dan ingin memberikan porsi yang lebih besar untuk memperkuat
kompetensi di bidang ilmu yang dikembangkan prodi. Kedalaman dan keluasan
bahan kajian beberapa MKDK yang dikembangkan prodi perlu dievaluasi. Mata
kuliah kewirausahaan yang mungkin sudah dikembangkan oleh beberapa prodi perlu
disempurnakan bahkan direkonstruksi sebagai MKU. Arah kebijakan restrukturisasi
kurikulum UNNES dapat dilihat pada Tabel 2.2. UNNES ingin lulusannya memiliki
kompetensi yang lebih dari standar minimal sarjana sehingga sks minimal yang harus
ditempuh mahasiswa sebesar 148.
Tabel 2.2 Restrukturisasi kurikulum Program Sarjana Pendidikan UNNES
Kelompok
Matakuliah
MKU

Matakuliah

Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Inggris
Pendidikan Konservasi (penciri UNNES)
Pendidikan Agama
Bahasa Indonesia
Kewirausahaan (dikembangkan prodi)
MKDK-Univ
Pengantar Ilmu Pendidikan
Manajemen Sekolah (+PLP 1)
Psikologi Pendidikan
Bimbingan Konseling
MKDK-Prodi
Strategi dan pengelolaan Pembelajaran
Evaluasi Pembelajaran
Telaah Kurikulum Sekolah
Media Pembelajaran
Metode dan Teknik Penelitian
Pendidikan
Microteaching
MK-Keprodian Bidang keilmuan dan pendukungnya
PLP
PLP
KKN
KKN Lokasi dan Alternatif
Skripsi
Skripsi
Jumlah

Sks

Jumlah dan
Persen
2
14 (9,4%)
2
2
2
2
2
2
2
9 (6%)
3 (2+1)
2
2
3
14(9,4%)
2
3
2
2
2
98
3
4
6
148

98 (66,2%)
3(2%)
4(2,7%)
6(4%)
148(100%)

Adanya kebijakan baru universitas tersebut menuntut setiap prodi sarjana
pendidikan untuk menyesuaikan kurikulumnya. Untuk memenuhi maksud tersebut
maka diperlukan evaluasi peninjauan dan penyempurnaan kurikulum yang berujung
pada rekonstruksi mata kuliah dan rekonstruksi RPS.
B. Proses Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi
Secara skematis normatif tahapan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
dilakukan sesuai Panduan KPT 2017 seperti Gambar 2.1 berikut. Proses ini
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memerlukan 3 tahap, mulai dari perumusan CPL, penetapan mata kuliah dan
besarnya sks, sampai pengembangan perangkat pembelajaran.

Gambar 2.1 Alur Penyusunan Kurikulum Program Studi
1. Perumusan CPL
Panduan perumusan CPL tertuang dalam SN-Dikti 044/2015 dan KPT dengan
mempertimbangkan aspek-aspek:
a. kebutuhan pemangku kepentingan, masyarakat pengguna lulusan;
b. perkembangan Ipteks, khusus dalam KPG mempertimbangkan
perkembangan yang terjadi dalam bidang keilmuan baik terkait bidang
studi maupun pedagogi serta perpaduan keduanya, pedagogi bidang studi
yang sesuai dengan kebutuhan guru masa depan; dan
c. karakteristik mahasiswa calon guru.
Setiap butir CPL hendaknya mengandung kemampuan (behavior/cognitif
prosses) dan bahan kajian (subject matters), bahkan dapat ditambah konteksnya
(context) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001). Contoh: mampu menyusun
(behaviour) rencana program pembelajaran (subject matter) yang lengkap baik untuk
kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan (context). Berikut
adalah beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas.
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Tabel 2.3 Contoh butir CPL dengan kompunen-komponennya
No.

1

2

3

Kemampuan
(behavior/cognitive
prosses)
mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi
Menyusun

Menguasai konsep
teoretis

Bahan Kajian
(subject matters)

Konteks
(context)

ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi

sesuai dengan bidang
keahliannya.

rancangan pembelajaran

yang lengkap baik
untuk kegiatan
belajar di dalam kelas,
laboratorium,
maupun lapangan.
senyawa organik
sederhana maupun
makromolekul,

klasifikasi, nomenklatur,
gugus fungsional,
struktur dan
hubungannya dengan
sifat fisika dan
kereaktifan kereaktifan

Berdasarkan Gambar 2.1 pengembangan kurikulum tiap-tiap jenjang program
studi harus memperhatikan keterkaitan antara komponen atau tahapan yang satu
dengan yang lainnya. Sasaran pertama yang harus dituju adalah merumuskan CPL
Prodi berbasis kebutuhan/market signal dan kajian Ipteks/scientific vission. CPL
Prodi hendaknya berbasis pada profil lulusan yang dirumuskan secara logis dan
objektif sesuai dengan KKNI sehingga menggambarkan postur yang diharapkan
setelah pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
Perumusan profil lulusan terutama harus mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat dan pemangku kepentingan/stakeholders baik tingkat nasional, regional,
dan internasional. Analisis kebutuhan masyarakat hendaknya dilakukan atas
masukan dari asosiasi (prodi sejenis/profesi) dan pemangku kepentingan.
Selanjutnya prodi/asosiasi prodi sejenis dapat merumuskan CPL sesuai
dengan tanggung jawab bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkannya.
Dengan demikian terdapat keterkaitan antara CPL, keilmuan yang dikembangkan
prodi dan profil lulusan. Pada tahap ini prodi juga perlu memikirkan jenis dan bobot
tiap-tiap mata kuliah yang harus dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki dan karakteristik mahasiswa calon guru. Dengan demikian, profil lulusan
yang postur kompetensinya tergambar dalam CPL dapat dirumuskan secara benar
dan tepat berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sehingga mampu
menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang
harus dimilikinya.
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2. Penentuan mata kuliah dan besarnya sks
Tercapai tidaknya profil lulusan dan capaian pembelajaran sangat bergantung
pada bahan perkuliahan (bahan kajian). Oleh karena itu, pemilihan dan penentuan
bahan perkuliahan merupakan tahapan yang sangat strategis. Bahkan, pemilihan dan
penentuan bahan perkuliahan akan menjadi determinan dalam merumuskan
nomenklatur mata kuliah dalam struktur kurikulam tiap-tiap jenjang program studi.
Apabila dicermati, bahan perkuliahan juga memiliki keterkaitan dengan bidang
keilmuan dan keahlian maupun kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dengan demikian, keterkaitan pemilihan dan penentuan bahan perkuliahan dengan
profil lulusan maupun mata kuliah sangat erat.
Penentuan nomenklatur mata kuliah sebagai bagian penting dalam
pengembangan kurikulum tiap-tiap jenjang program studi harus dilaksanakan
berdasarkan bidang keilmuan dan keahlian, kebutuhan masyarakat dan stakeholders,
profil lulusan, serta capaian pembelajaran. Hal itu berarti penentuan mata kuliah
harus sesuai rumpun keilmuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Tiap-tiap mata kuliah yang ditawarkan harus memiliki kemampuan
meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan dan pembentukan sikap dan kepribadian profesional pembelajar.
Dengan demikian, keterkaitan antara nomenklatur mata kuliah dengan profil
lulusan dan capaian pembelajaran sangat kuat.
3. Pengembangan perangkat pembelajaran
Pada tahap ke 3, terangkai struktur kurikulum sebagai produk utama dari
proses pengembangan kurikulum yang harus menggambarkan kurikulum yang ideal.
Hal itu bermakna antara mata kuliah inti dan mata kuliah pendukung harus
dirumuskan secara rasional, proporsional, dan objektif sehingga mampu
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil yang dirumuskan. Pendek kata, tiaptiap mata kuliah yang dirumuskan dalam struktur kurikulum harus mampu
memberikan kontribusi dalam penguatan penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional serta pengembangan dan pembentukan sikap dan
kepribadian profesional. Oleh karena itu prodi perlu mengembangkan matrik
pemetaan atara CP, bahan kajian dan bobot bahan kajian. Dengan demikian,
proporsi antara mata kuliah inti dan mata kuliah pendukung, antara mata kuliah
keahlian dan mata kuliah keterampilan, serta mata kuliah-mata kuliah pembentuk
sikap dan kepribadian profesional serta kepedulian sosial dan lingkungan harus
seimbang. Ketiga tahap tersebut di atas memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Prodi sebagai pengelola/regulator kurikulum memerlukan dukungan vasilitasi dari
universitas. Prodi juga memerlukan dukungan dari asosiasi profesi dan stake holdernya.
C. Proses Pengembangan Kurikulum UNNES 2015 Revisi 2018
Sebagaimana
telah
dijelaskan
dalam
pendahuluan,
terbitnya
Permenristekdikti No. 44/2015 dan 55/2017 mengharuskan UNNES meninjau kembali
kurikulum program sarjana pendidikan yang dikembangkan sebelumnya, Kurikulum
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UNNES 2015. Sesuai 3 langkah utama panduan KPT maka pekerjaan untuk merevisi
kurikulum tetap dilakukan oleh tim pengembang tingkat universitas sampai ke
prodi. Dosen merupakan satuan pelaksana kurikulum di tiap prodi. Dosen terutama
akan terlibat untuk berkontribusi mengembangkan perangkat pembelajaran dan
menjadi pelaksananya bahkan sebagai evaluatornya. Agar terjadi keselarasan sejak
awal, prodi hendaknya telah melibatkan dosen sejak tahap penentuan mata kuliah
dan besarnya bobot sks bahkan sejak penyusunan profil lulusan.
Dosen diharapkan telah memiliki visi yang sama terhadap kurikulum prodi
sehingga tumbuh rasa memiliki (rumangsa handarbeni); siap, konsisten dan
berkomitmen untuk melaksanakan, menjaga, dan mengamankan (melu
hangrungkebi); dan bersedia secara terbuka untuk melihat kesalahan yang terjadi
dalam dirinya sehingga mau dan mampu merevisi dan dievaluasi (mulat sarira
hangrasa wani). Perangkat yang harus dikembangkan dosen terutama rencana
pembelajaran semester (RPS), bahan ajar, media dan sumber belajar, rencana tugas
dan evaluasi beserta instrumennya.
Secara utuh, dokumen kurikulum yang disusun setiap prodi memuat hal-hal
sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Identitas Program Studi
Rumpun Keilmuan
Profil Lulusan Program Studi
Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
Capaian Pembelajaran Lulusan program Studi
Bahan kajian dan materi pembelaharan
Matriks Bahan Kajian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
Pembentukan matakuliah dan penetapan bobot sks
Struktur Kurikulum Program Studi
Rencana Pembelajaran Semester

Berikut adalah isi dan cara pemngembangan dari komponen kurikulum
UNNES.
1. Penyusunan Identitas Program Studi
Bagian awal dokumen kurikulum yang disusun oleh program studi adalah
identitas prodi. Identitas prodi berisi nama prodi, izin penyelenggaraan prodi, status
akreditasi, gelar lulusan, deskripsi prodi, visi, misi, dan tujuan prodi. Visi dan misi
yang dirumuskan setiap prodi sejalan dengan visi dan misi fakultas dan universitas.
2. Rumpun Keilmuan Program Studi
Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi dan
konstelasinya terhadap bidang ilmu lainnya (dilengkapi dengan diagram relasi
antarbidang tersebut). Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan
sepuluh tahun ke depan. Untuk program studi vokasi perlu dicantumkan
perkembangan rancangan keahlian yang akan dibentuk.
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Merancang kurikulum memerlukan pendefinisian body of knowledge (BoK)
dari program studi. BoK umumnya disusun oleh lembaga profesi nasional dan/atau
lembaga profesi internasional yang menaungi program studi tersebut. Biasanya
lembaga profesi tersebut yang mengeluarkan standar kompetensi lulusan program
studi. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen BoK yang dibuat oleh lembaga
profesi, dapat dibuat sebuah daftar pengetahuan (BoK) yang dibutuhkan agar
lulusan dapat berprofesi sesuai dengan bidangnya. Pembuatan BoK juga harus
memperhatikan tingkat pencapaian setiap BoK.
3. Menetapkan Profil Lulusan Program Sarjana Pendidikan
Profil lulusan program studi sebaiknya disusun oleh kelompok program studi
sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan
secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stake holders juga akan
memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara
institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan
menggunakan hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu profil lulusan.
Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai
dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakupi sikap dan tata
nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh
seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap
diskriptor generik KKNI.
Kekhasan program studi dapat dibangun melalui penggalian potensi dan
keunggulan daerah serta melihat tantangan dan permasalahan ke depan yang dapat
dipecahkan oleh kemampuan yang dimiliki lulusan program studi sesuai jenjangnya.
Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat
harus dapat diakomodasi sehingga turut dalam mewarnai profil. Profil yang telah
terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan
pernyataan CP program studi.
Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu
program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat
diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendikan diperbandingkan dengan
diskripsi KKNI. Secara umum, makin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki
jumlah profil lebih banyak. Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada
saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai
dengan jenjang KKNI. Profil lulusan program studi hendaknya:
a. disusun oleh kelompok program studi sejenis;
b. melibatkan stake holders;
c. merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI, mencakupi
sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak
yang akan diemban oleh seorang lulusan;
d. memiliki kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi
keunggulan atau kearifan lokal/daerah; dan
e. rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk
menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di
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daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari
program studi bersangkutan.
Profil lulusan Program Sarjana Pendidikan yang utama adalah sebagai calon
guru atau pendidik yang memiliki kompetensi 1) memahami peserta didik, 2)
menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 3) menguasai bidang keilmuan
dan/atau keahlian, serta 4) berkepribadian (Lampiran Permenristekdikti No. 55 Tahun
2017, Standar Pendidikan Guru). Program studi dapat menetapkan profil yang lain
sesuai dengan ciri dan keunggulan yang dikembangkan. Setiap profil didukung dengan
capaian pembelajaran, karena itu deskripsi profil lulusan akan membantu perumusan
capaian pembelajaran lulusan.
4. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil
Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat
memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara
institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil
didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus
mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan
(CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.
Jika program studi menetapkan profil lain selain pendidik/calon guru maka
profil tersebut juga harus didukung sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki
ketika lulus dari program studi, untuk itu akan lebih baik jika profil dideskripsikan
dengan jelas. Sebab semua dimulai dari profil dan akan berlanjut sampai kurikulum
tertulis (written curriculum) yang paling operasional dalam bentuk RPS. Deskripsi
profil memberikan gambaran peran dan kemampuan yang harus dimiliki untuk
menjalankan peran tersebut. Contoh profil dan deskripsinya seperti pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Contoh Profil Lulusan Program Sarjana Pendidikan Biologi
Profil
Pendidik Biologi

Asisten Peneliti
pendidikan biologi

Deskripsi Profil
Pendidik, yang memiliki kompetensi pemahaman peserta
didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang
biologi dan pendidikan biologi, serta berkepribadian mulia
untuk menjalankan tugas sebagai fasilitator pembelajaran
kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi
biologi yang baik, memiliki kemampuan menggunakan
teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan biologi
dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, didukung
kemampuan berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan,
serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan profesi
sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan
ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan
maupun biologi dan cabang biologi
Pengkaji
permasalahan
pendidikan
biologi
dan
mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah, berjiwa
Pancasila, dengan didukung kemampuan berbahasa Inggris
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Wirausahawan
bidang
kependidikan
biologi

dan penguasaan teknologi informatika, serta memiliki potensi
melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang linear
dengan bidang penelitian pendidikan
Berusaha sendiri maupun bekerja bersama orang lain untuk
menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan
kependidikan seperti menghasilkan bahan ajar, dan media
pendidikan.

5. Perumusan Capaian Pembelajaraan Lulusan
Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun
2012) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan,
pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui
proses pendidikan yang terstruktur dan mencakupi suatu bidang ilmu/keahlian
tertentu atau melalui pengalaman kerja. Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum
pendidikan tinggi. CPL dapat dipandang sebagai hasil keseluruhan proses belajar
yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh
studinya pada satu program studi tertentu. Secara umum CP dapat berperan dengan
beragam fungsi, diantaranya (a) sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari
program studi; (b) sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang
pembelajaran dan pendidikan; (c) kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat
Keterangan Pendamping Ijazah); dan (d) sebagai komponen penyusun kurikulum
dan pembelajaran.
Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsi secara ringkas, tetapi
pada saat yang lain perlu diuraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai
dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP
pada program studi yang sama akan tetap memiliki pengertian dan makna yang sama
walaupun dinyatakan dengan format berbeda. Setiap butir dari rumusan CPL lulusan
paling tidak menggambarkan kemampuan yang harus dikuasai dan bahan kajian
yang harus dipelajari. Maka dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis
kebutuhan untuk mengetahui kemampuan yang diperlukan oleh lulusan sesuai
dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Serta diperlukan kajian-kajian
pengembangan disiplin bidang ilmu (body of knowladge) di prodi tersebut untuk
menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.
Pada tahap perumusan CPL wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI,
terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan
penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum
dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar
minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan
perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2 di bawah.
Khusus untuk pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PSP) dan program
Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga harus mengacu pada Permenristek Dikti No.55
Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru. Uraian lengkap cara penyusunan CPL
dapat dilihat pada “Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan
Program Studi” yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristek Dikti.
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Gambar 2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
(Panduan KPT, 2017)
a. Unsur Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan dalam CPL
Sesuai SN-Dikti, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap
terwujud dalam perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai
dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, dan sosial melalui
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan
konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja
mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.
Sementara itu, keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang
diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dibagi
menjadi dua, yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan
umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan
dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan
jenis pendidikan tinggi. Keterampilankhususmerupakan kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki olehsetiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

16

b. Menyusun Rumusan CPL
Bagi program studi sarjana pendidikan di UNNES yang telah
mengimplementasikan Kurikulum UNNES 2015, tahap ini merupakan tahap evaluasi
kurikulum yang sedang berjalan, yakni mengkaji seberapa jauh capaian
pembelajaran dapat dimiliki oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran juga dianalisis
dan dievaluasi terkait dengan Standar Pendidikan Guru yang dalam lampirannya
menyertakan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana Pendidikan yang
mencakup kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik,
penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, serta kepribadian.
Pemahaman peserta didik
Pembelajaran yang mendidik
Capaian Pembelajaran Lulusan
Program Sarjana Pendidikan

Penguasaan bidang keilmuan
dan/atau keahlian
Kepribadian

Gambar 2.3 Cakupan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana
Pendidikan
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya merumuskan CPL
adalah sebagai berikut.
a. Mengidentifikasi capaian pembelajaran terkait kompetensi
1)
Pemahaman peserta didik, 2) pembelajaran yang mendidik 3) penguasaan
bidang keilmuan dan/atau keahlian, serta 4) kepribadian sebagai unsur
CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampian Umum, dan CPL
Keterampilan Khusus.
b. Menganalisis CPL yang sudah ada sebelumnya dengan CPL Pendidikan
Guru, jika sama dapat digantikan dengan rumusan yang ada di Standar
Pendidikan Guru.
c. Mendiskusikan kembali rumusan CPL, kesesuaian dengan profil lulusan,
jenjang kualifikasi KKNI, perkembanagn ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta kebutuhan pengguna.
Dalam Panduan KPT (2017) dinyatakan, CPL yang dirumuskan harus jelas,
dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta
dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaian nya (AUN-QA, 2015). Perumusan
CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
diagnostik berikut.
a. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian
sikap dan keterampilan umum?
b. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya
bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
c. Apakah CPL menggambarkan visi, missi perguruan tinggi, fakultas atau
jurusan?
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d. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
e. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau
pemangku kepentingan?
f. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?,
bagaiamana mencapai dan mengukurnya?
g. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
h. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’
lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat
diukur dan dicapai dalam mata kuliah?
Berikut contoh langkah dalam merevisi CPL Program Studi Pendidikan yang
ditunjukkan dengan Tabel 2.5 dan 2.6 hingga diperoleh rumusan CPL yang baru.
Tabel 2.5 Identifikasi unsur CPL dalam rumusan CPL Program Sarjana Pendidikan
(Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017)
No

Kompetensi

1

Pemahaman
peserta didik

2

Pembelajaran
yang
mendidik

CPL (Permenristekdikti No. 55 Tahun
2017)
a. menguasai secara mendalam
karakteristik peserta didik dari aspek
fisik, psikologis, sosial, dan kultural
untuk kepentingan pembelajaran;
b. memberikan layanan pembelajaran yang
mendidik kepada peserta didik sesuai
dengan karakteristiknya; dan
c. memfasilitasi pengembangan potensi
peserta didik secara optimal.
a. menguasai landasan filosofis, yuridis,
historis,sosiologis, kultural, psikologis,
dan empiris pendidikan;
b. menguasai konsep, instrumentasi, dan
praksis psikologi
pendidikan dan bimbingan;
c. menguasai teori belajar dan
pembelajaran;
d. memilih secara adekuat pendekatan
dan model pembelajaran, bahan ajar,
dan penilaian untuk kepentingan
pembelajaran;
e. menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam perencanaam
pembelajaran, penyelenggaraan
pembelajaran, evaluasi pembelajaran
dan pengelolaan pembelajaran;
f. memperbaiki dan/atau meningkatkan
kualitas pembelajaran berdasarkan
penilaian proses dan penilaian hasil
belajar; dan
g. menciptakan lingkungan belajar yang

Unsur CPL
Pengetahuan

Keterampilan
khusus
Keterampilan
khusus
Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan
Keterampilan
khusus

Keterampilan
khusus

Keterampilan
khusus
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No

3

4

Kompetensi

Penguasaan
bidang
keilmuan
dan/atau
keahlian

Kepribadian

CPL (Permenristekdikti No. 55 Tahun
2017)
aman, nyaman menyenangkan,
menantang, dan mengembangka peserta
didik untuk berkreasi.

Unsur CPL

a. menguasai tujuan, isi, pengalaman
belajar, dan penilaian dalam kurikulum
satuan pendidikan;
b. menguasai konsep dan metode
keilmuan yang menaungi substansi
bidang kajian;
c. melakukan pendalaman bidang kajian
sesuai dengan lingkungan dan
perkembangan jaman;
d. menguasai integrasi teknologi pedagogi
muatan keilmuan dana/atau keahlian,
serta komunikasi;
e. mengembangkan kurikulum sesuai
dengan bidang tugas;
f. mengelola kurikulum tingkat satuan
pendidikan;
g. mendiseminasikan karya akademik
dalam bentuk publikasi yang diunggah
dalam laman perguruan tinggi dan/atau
jurnal bereputasi; dan
h. menerapkan pengetahuan dan
keterampilan teknologi informasi dalam
konteks pengembangan keilmuan dan
implementasi bidang keahlian.
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan mampu menunjukkan sikap
religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang
bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggung jawab
pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal

Pengetahuan

Keterampilan
khusus

Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan

Keterampilan
khusus
Keterampilan
khusus
Keterampilan
khusus

Keterampilan
khusus

Sikap

Sikap

Sikap

Sikap

Sikap
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No

Kompetensi

CPL (Permenristekdikti No. 55 Tahun
2017)
orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan
sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan
etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab
atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri;
j. menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;
k. memahami dirinya secara utuh sebagai
Sarjana Pendidikan;
l. mampu beradaptasi, bekerja sama,
berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi
dalam menerapkan ilmu pengetahuan
pada kehidupan bermasyarakat serta
memiliki wawasan global dalam
perannya sebagai warga dunia; dan
m. memiliki integritas akademik, antara
lain kemampuan memahami arti
plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya
pencegahannya, serta konsekuensinya
apabila melakukan plagiarisme.

Unsur CPL

Sikap

Sikap

Sikap
Sikap

Sikap

Sikap
Sikap

Sikap

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyesuaian Rumusan CPL yang ada di
prodi masing masing terhadap Rumusan CPL Program Sarjana Pendidikan.
Tabel 2.6 Evaluasi dan penyesuaian rumusan CPL Program Sarjana Pendidikan
Unsur CPL
Sikap

CPL yang
sudah ada
S1...
S2...
S3...
S4….
dst

CPL (Permenristekdikti No.
55 Tahun 2017)
a. bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan
sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral,
dan etika;
c. berkontribusi dalam

CPL baru

20

Unsur CPL

CPL yang
sudah ada

CPL (Permenristekdikti No.
55 Tahun 2017)
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggung jawab pada
negara dan bangsa;
e. menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap
masyarakat dan
lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara;
h. menginternalisasi nilai,
norma, dan etika
akademik;
i. menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara
mandiri;
j. menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan
kewirausahaan;
k. memahami dirinya secara
utuh sebagai Sarjana
Pendidikan;
l. mampu beradaptasi,
bekerja sama, berkreasi,
berkontribusi, dan
berinovasi dalam

CPL baru
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Unsur CPL

Pengetahuan

CPL yang
sudah ada

P1...
P2...
P3...
dst

CPL (Permenristekdikti No.
55 Tahun 2017)
menerapkan ilmu
pengetahuan pada
kehidupan bermasyarakat
serta memiliki wawasan
global dalam perannya
sebagai warga dunia; dan
m. memiliki integritas
akademik, antara lain
kemampuan memahami
arti plagiarisme, jenisjenisnya, dan upaya
pencegahannya, serta
konsekuensinya apabila
melakukan plagiarisme.
a. menguasai secara
mendalam karakteristik
peserta didik dari aspek
fisik, psikologis, sosial, dan
kultural untuk kepentingan
pembelajaran.
b. menguasai landasan
filosofis, yuridis,
historis,sosiologis, kultural,
psikologis, dan empiris
pendidikan;
c. menguasai konsep,
instrumentasi, dan praksis
psikologi pendidikan dan
bimbingan;
d. menguasai teori belajar dan
pembelajaran;
e. menguasai tujuan, isi,
pengalaman belajar, dan
penilaian dalam kurikulum
satuan pendidikan;
f. menguasai konsep dan
metode keilmuan yang
menaungi substansi bidang
kajian;
g. melakukan pendalaman
bidang kajian sesuai
dengan lingkungan dan
perkembangan jaman;
h. menguasai integrasi
teknologi pedagogi muatan

CPL baru

22

Unsur CPL

CPL yang
sudah ada

Keterampilan KU1...
umum
KU2...
KU3...
Dst
Keterampilan KK1...
khusus
KK2...
KK3...
Dst

CPL (Permenristekdikti No.
55 Tahun 2017)
keilmuan dana/atau
keahlian, serta komunikasi;

CPL baru

a. memberikan layanan
pembelajaran yang
mendidik kepada peserta
didik sesuai dengan
karakteristiknya; dan
b. memfasilitasi
pengembangan potensi
peserta didiksecara
optimal.
c. mengembangkan
kurikulum sesuai dengan
bidang tugas;
d. mengelola kurikulum
tingkat satuan pendidikan;
e. mendiseminasikan karya
akademik dalam bentuk
publikasi yang diunggah
dalam laman perguruan
tinggi dan/atau jurnal
bereputasi; dan
f. menerapkan pengetahuan
dan keterampilan teknologi
informasi dalam konteks
pengembangan keilmuan
dan implementasi bidang
keahlian.

6. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama,
seharusnya telah tergambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang
merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan
prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting
ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu
pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang
ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya
menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian
dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat
kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan
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materi pembelajaran program sarjana sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal
9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
mendalam.
Bahan kajian dan materi pembelajaran program sarjana pendidikan dapat
dikembangkan berdasar konsep Technological Padagogical Content Knowledge
(TPACK), pengetahuan teknologi konten pedagogis mengacu pada pengetahuan
yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam
pembelajaran di bidang ilmunya (Mishra & Koehler, 2006, Shulman, 1987).

Gambar 2.4 Modifikasi model Technological Pedagogical Content Knowledge
(TPACK) dalam program Sarjana Pendidikan
Dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, guru
harus dapat
menyampaikan materi dengan baik belajar merupakan suatu proses pengembangan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru pada diri seseorang sebagai hasil
dari interaksinya dengan beragam informasi dan lingkungan. Oleh karena itu, guru
harus dapat meyampaikan informasi yang diketahuinya dengan benar dan tepat
sasaran, yaitu konten materi yang benar melalui kegiatan pedagogis yang baik.
Shulman (1987) mendefinisikan subjek pengetahuan pengajaran konten materi
sebagai pengetahuan konten dan pedagogik (PCK).
PCK merupakan gabungan konten dan pedagogik dalam pemahaman tentang
bagaimana materi pembelajaran tertentu dijelaskan dalam bentuk instruksi. Pada era
digital dan perubahan akses informasi yang begitu cepat terjadi peningkatan
kebutuhan siswa, guru bukan hanya harus memiliki kemampuan PCK, Tetapi guru
harus dapat mengajarkan materi pelajaran dengan teknologi lebih dari sekedar PCK.
Hal ini dikarenakan Proses pengajaran dan pembelajaran saat ini mencerminkan
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semakin berkembangnya integrasi antara komputer dan aplikasi teknologi dalam
kurikulum.
Ide mengintegrasikan pengetahuan materi pelajaran, pengajaran atau
pembelajaran, dan teknologi telah ada meningkatnya kebutuhan siswa dalam
penggunaan dan kebutuhan belajar dengan teknologi. Sehubungan Dengan Itu,
pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten telah menjadi bagian
integral dari program pendidikan guru untuk mempersiapkan calon-calon guru
dimana mereka mengajar menggunakan teknologidalam pengajaran. Berdasarkan
ide Shulman tentang PCK, Mishra dan Koehler (2006) telah menambahkan teknologi
untuk PCK, dan menggambarkan TPACK sebagai hubungan antara teknologi,
pedagogik, dan konten.
7. Matriks Bahan Kajian dengan CPL
Mengajar memerlukan kemampuan yang kompleks. Pendidik harus
menguasai bidang keilmuan dan bagaimana melakukan transfer ilmu pengetahuan
ke peserta didik serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sesuai
kompetensi yang harus dicapai lulusan program sarjana pendidikan dan
memperhatikan model TPACK yang dimodifikasi, bahan kajian program sarjana
pendidikan dapat diberikan contoh sebagai berikut.
Tabel 2.7 Contoh Pemetaan Bahan Kajian Berupa Cabang Ilmu Program Sarjana
Pendidikan Berdasarkan Kompetensi Sesuai Permenristekdikti 55/2017
Kompetensi
Pemahaman Peserta Didik

Pembelajaran yang Mendidik

Penguasaan bidang keilmuan
dan/atau keahlian
Kepribadian

Bahan Kajian
1. Psikologi belajar
2. Perkembangan peserta didik
3. Bimbingan konseling
4. Perencanaan Pembelajaran
5. Model dan metode pembelajaran
6. Evaluasi pembelajaran
7. Penelitian pendidikan
Sesuai bidang keilmuan
8.
9.
10.
11.

Pendidikan Agama
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Bahasa

Tabel 2.8 Contoh Pemetaan dan Pengembangan Bahan Kajian Program Sarjana
Pendidikan Berdasarkan Kompetensi Sesuai Permenristekdikti 55/2017
Kompetensi
CPL
(Menyelenggarakan) …….
pembelajaran yang
Mampu
mendidik
melakukan
perencanaan,

No
Bahan Kajian
…
………..
14 Pengukuran dan penilaian dalam
pembelajaran
15 Penilaian berbasis pembelajaran
25

…..

pengelolaan,
implementasi,
evaluasi, dan
pengembangan
pembelajaran
berdasarkan ilmu
pendidikan dan
biologi sehingga
menghasilkan
karya inovatif
perangkat
pembelajran
pada konsepkonsep biologi
sebagai sebuah
solusi dan
adaptasi
perkembangan
bidang
pembelajaran
……

16

25
26

Perancangan dan pelaksanaan
evaluasi
Penganalisisan kualitas alat ukur
evaluasi
Penafsiran tindakan evaluasi
Teori belajar
Strategi belajar
Pengembangan sistem
pembelajaran
Pengelolaan kelas
Pemanfaatan perpustakaan dan
sumber belajar
Pembuatan dan pemanfaatan
media
Menyusun RPP
Menelaah Kurikulum SMA

…..

…… dsb.

……

…..

……

17
18
19
20
21
22
23
24

Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah
mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteknya sesuai dengan
jenjangnya dengan menggunakan Tabel 2.9 di bawah. Letakan butur-butir CPL Prodi
pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL
tersebut letakan pada bagian kolom tabel tersebut.
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Tabel 2.9 Matrik Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

Selanjutnya silahkan periksa sesuai pertanyaan berikut. Pertama, apakah
bahan kajian–bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang
dikembangkan di program studi? Kedua, apakah bahan kajian tersebut telah sesui
dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika
jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut
selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.
8. Pembentukan Mata Kuliah dan Penetapan Bobot sks
Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL
yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan setiap matakuliah
mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan
dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut,
kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
Rumusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi

Gambar 2.5 Tahap kedua Pembentukan Mata Kuliah
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Besarnya bobot sks setiap matakuliah ditentukan berdasarkan pada (1) waktu
yg diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
(2) metode pembelajaran yang dipilih, dan (3) media, sumber belajar, sarana dan
prasarana pembelajaran yang tersedia.
a. Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Peninjauan Kurikulum
Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat
dilakuakn dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah - biasa dikenal dengan
istilan evaluasi peninjauan kurikulum - dengan acuan CPL yang telah ditetapkan
terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan
setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian)
dengan CPL yang telah dirumuskan. Tujuan evaluasi ini adalah merekonstruksi mata
kuliah.
Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL
dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Tabel 2.10 berikut ini. Matrik tersebut
terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yg
sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL-Prodi (terdiri dari sikap, ketrampilan
umum, ketrampilan 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 diberikan tanda centang (). Matriks tersebut di atas dapat
menguraikan hal-hal sebagai berikut.


Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang
ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada kotak, dan mata kuliah tersebut
dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda contreng berarti
menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk
memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.



Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada
pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau
diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir
dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan
mata kuliah baru.
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Tabel 2.10 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum (Panduan KPT,
2017)

b. Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian
Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan
kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama.
Namun yang perlu dicek adalah apakah bahan kajian yang akan menjadi penyusun
mata kuliah sudah dikandung oleh semua CPL Prodi. Sebab setiap butir CPL
mengandung kemampuan (behavior/cognitif prosses) dan bahan kajian (subject
matters), bahkan dapat ditambah konteksnya (context) sebagaimana sudah
dijelaskan di atas (lihat Tabel 2.3)
Hasil evaluasi peninjauan kurikulum berupa rekonstruksi mata kuliah
memungkinkan lahirnya mata kuliah baru sesuai tuntutan dari CPL dan kompetensi
program sarjana pendidikan. Mata kuliah baru dapat sebagai mata kuliah tambahan
atau pengganti mata kuliah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan CPL dan
kompetensi terkini dari sebuah prodi. Mata kuliah baru dapat menjadi mata kuliah
wajib atau mata kuliah pilihan. Menjadi mata kuliah wajib apabila memberi
sumbangan signifikans terhadap profil lulusan. Sebagai mata kuliah pilihan apabila
memperkaya sikap/pengetahuan/keterampilan lulusan dalam memilih atau
menjalankan pekerjaan di kemudian hari.
Semua itu tergantung hasil evaluasi peninjauan kurikulum prodi.
Pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang dibebankan
padanya tetap menggunakan matriks seperti Tabel 2.9 dan 2.10 di atas karena
evaluasi peninjauan kurikulum tetap harus dilakukan prodi secara komprehensif.
Memperhatikan arah restrukturisasi mata kuliah UNNES sebagaimana terlihat pada
Tabel 2.2, terdapat tuntutan bagi semua prodi sarjana pendidikan untuk melakukan
peninjauan dan penyempurnaan matriks kaitan CPL dan bahan kajian yang telah
dikembangkan sebelumnya. Tabel 2.11 memperlihatkan contoh pembentukan mata
kuliah dari bahan kajian yang berbasis Tabel 2.8. Dalam contoh, ditunjukkan bahwa
lima bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL dikemas dalam mata kuliah
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Evaluasi Pembelajaran dan tujuh bahan kajian dikemas dengan nama mata kuliah
Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran.
Tabel 2.11 Contoh Pemetaan Bahan Kajian untuk Pembentukan Mata kuliah
sekaligus menentukan bobot MK berbasis teori, praktek, dan lapangan dan
menghitung sks
No

Bahan Kajian (BK)/Materi Perkuliahan

Nama Mata Kuliah

…
………..
……
14
Pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran
15
Penilaian berbasis pembelajaran
16
Perancangan dan pelaksanaan evaluasi
Evaluasi Pembelajaran
17
Penganalisisan kualitas alat ukur evaluasi
18
Penafsiran tindakan evaluasi
19
Teori belajar
20 Strategi belajar
21
Pengembangan sistem pembelajaran
Strategi dan
22 Pengelolaan kelas
Pengelolaan
Pembelajaran
23 Pemanfaatan perpusta-kaan dan sumber belajar
24 Pembuatan dan pemanfaatan media
25 Menyusun RPP
24 Menelaah Kurikulum SMA
25 Menyusun program pembelajaran
Mk X
26 …….
…
…..
….
Total (misalnya hasil perhitungan dari prodi X terdapat sejumlah y mata kuliah,
berbeda untuk setiap prodi)
c. Penetapan Besarnya sks Mata Kuliah.
Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata
kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:
a. tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi
Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat
Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); dan
c. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan
tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).
Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dan arah kebijakan penetapan sks
minimal UNNES untuk sarjana pendidikan adalah 148 maka besarnya sks sebuah
mata kuliah dihitung berdasarkan (bobot MK/bobot total) x 148 sks. Tabel 2.12
digunakan untuk menghitung sks untuk mata kuliah yang bersangkutan.
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Tabel 2.12 Perhitungan sks mata kuliah berdasar ekuivalensi waktu yang
diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran dan bentuk perkuliahan bahan
kajian

No

Nama MK

...

...

Jumlah waktu
berdasar bentuk
perkuliahan (mnt)
T
S
P/L
...

...

Bobot MK

...
...

2

Pendidikan
Pancasila

7.800

-

-

3

Evaluasi
Pembelajaran

8.000

-

-

4

Strategi dan
Pengelolaan
Pembelajaran

9.800

-

-

5

Kimia
Organik

10.800

-

2.400

6

Seminar dan
proposal

-

8.400 -

7

PLP

...

...
Jumlah

13.500
...

...

...

Sks

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑀𝐾
𝑥148 𝑠𝑘𝑠
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

7.800
= 2,87
16𝑥170
≈ 3
8.000
= 2,94
16𝑥170
≈ 3
9.800
= 3,60
16𝑥170
≈4
13.200
= 4,85
16𝑥170
≈5
8.400
= 3,09
16𝑥170
≈ 3
13.500
= 4,96
16𝑥170
≈5
...

3
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 2,32
190
≈ 2
3
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 2,32
190
≈ 2
4
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 3,15
190
≈ 3
5
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 3,89
190
≈4
3
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 2,32
190
≈ 2
5
𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 3,89
190
≈ 4
...

190

148

Ketentuan beban belajar mahasiswa diatur pada Pasal 15 SN-Dikti sebagai
berikut.
a. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
b. Satu sks setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar
per minggu per semester (setara dg 2,83 jam, atau dibulatkan 3 jam)
c. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
d. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama
16 (enam belas) minggu.
Selanjutnya pengertian 1 sks sesuai bentuk pembelajaran diatur dalam Pasal
17 SN-Dikti yang dapat dirangkum dalam Tabel 2.13.
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Tabel 2.13 Pengertian 1 sks sesuai bentuk pembelajaran (Pasal 17 SN-Dikti)
Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran

Jam

A Kuliah, Responsi, Tutorial
Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

Belajara Mandiri

50 mnt/mg/smt

60 mnt/mg/smt

60 mnt/mg/smt

2,83

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis
Tatap muka

Belajar mandiri

100 mnt/mg/smt

70 mnt/mg/smt

2,83

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,
penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain
yang setara
170 mnt/mg/smt

2,83

Berdasarkan Tabel 2.13 maka Tabel 2.12 penjelasannya adalah sebagai berikut.
a. Nama mata kuliah merupakan nama untuk mengemas bahan kajian.
b. Jumlah waktu yang diperlukan untuk bahan kajian atau beberapa bahan
kajian sesuai bentuk perkuliahan kuliah, responsi, dan tutorial atau
(UNNES mengistilahkan) T (teori); seminar atau S (seminar); dan
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara atau P/L (praktik/lapangan) merupakan estimasi waktu dalam
menit yang diperlukan dalam satu semester sesuai kesepakatan dosen/tim
dosen dalam kelompok bidang keahlian (KBK).
c. Bobot MK merupakan hasil pembagian antara waktu yang diperlukan
(lihat (2)) dengan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 sks
dalam 1 smt (16 x 170 menit).
d. Besarnya sks untuk sebuah mata kuliah merupakan hasil pembagian
antara bobot MK dengan total bobot MK dikalikan dengan sks minimal
sarjana pendidikan UNNES. Dalam contoh total bobot MK dari prodi X
untuk seluruh mata kuliah yang dikembangkannya (=190). Berarti total
bobot MK untuk masing-masing prodi akan berbeda.
Dapat dilihat dalam contoh pada Tabel 2.12 terdapat mata kuliah dengan besar
sks yang sama tetapi disampaikan dengan cara berbeda. Perbedaan tersebut ada yang
harus dicermati oleh tim jadwal ada yang tidak harus dicermati ketika membuat
penjadwalan tatap muka perkuliahan dalam satu rombel. Perbedaan yang tidak perlu
diperhitungkan dalam penjadwalan terkait dengan model atau metode
pembelajaran. Antara mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Evaluasi
Pembelajaran meskipun keduanya sebagai mata kuliah teori tetapi pada
pembelajaran dosen mengembangkan model project based learning dimana
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mahasiswa pergi ke lapangan atau kelas untuk mencobakan instrumen yang
ditugaskan untuk dikembangkan. Hal tersebut seolah-olah menyampaikan bahan
kajian secara praktik di lapangan. Sehingga tim jadwal hanya perlu menjadwal tatap
muka dengan dosen 2 x 50 menit tatap muka atau 2 jam pertemuan perkuliahan per
minggu.
Adapun yang perlu diperhatikan bagi tim jadwal, sesuai contoh penjelasannya
sebagai berikut.
a. Antara mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Evaluasi Pembelajaran
dengan Seminar dan Proposal karena disampaikan dengan cara berbeda
maka dalam penjadwalan diberi lama waktu yang berbeda. Untuk mata
kuliah Seminar dan Proposal maka tim jadwal perlu memberi waktu 2 x
100 menit tatap muka atau 4 jam pertemuan perkuliahan setiap
minggunya.
b. Mata kuliah Kimia Organik, waktu yang diperlukan secara teori 10.800
10.800
4
menit atau bobotnya setara dengan 16𝑥170 = 3,97 ≈ 4 atau 190 𝑥148 𝑠𝑘𝑠 =
3,15 ≈ 3 sks dan waktu yang diperlukan dengan cara praktikum di
2.400
laboratorium 2.400 menit atau bobotnya setara dengan 16𝑥170 = 0,88 ≈
1

1 atau 190 𝑥148 𝑠𝑘𝑠 = 0,78 ≈ 1 sks sehingga tim jadwal perlu menjadwal
untuk tatap muka dalam kelas 3 x 50 menit dan praktikum di laboratorium
1 x 170 menit setiap minggunya.
c. Mata kuliah PLP dengan besar sks sama dengan Strategi dan Pengelolaan
Pembelajaran tetapi mahasiswa tidak perlu tatap muka sehingga tim
jadwal tidak perlu membuat jadwal secara klasikal dalam rombel
sebagaimana (1) dan (2). Selanjutnya mata kuliah PLP akan dibahas
tersendiri.
9. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
Komposisi mata kuliah yang telah ditetapkan selanjutnya distrukturkan
dalam semester I hingga VIII. Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam
semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut.
a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi
capaian pembelajaran lulusan.
b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat
kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun
horisontal.
c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8 – 10 jam per hari per
minggu yang setara dengan beban 18-20 sks per semester.
d. Penyusunan struktur kurikulum melibatkan seluruh dosen program studi
dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.
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Mata Kuliah & Besarnya sks

Gambar 2.6 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 (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata
kuliah horisontal dalam semester atau dalam blok dimaksudkan untuk perluasan
wacana dan ketrampilan mahasiswa dalam kontek yang lebih luas.
Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sain
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 memberikan kedalaman penguasan
kemampuan sesuai tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi.
Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program
studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum adalah seperti Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum (Panduan
KPT 2017)
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Organisasi mata kuliah dan materi perkuliahan disarankan menggunakan
teori belajarnya Brunner yang secara ekstensif telah menulis tentang proses
pemikiran manusia dan bagaimana cara pemikiran tersebut muncul – dan bagaimana
cara yang seharusnya dialami oleh kemunculan tersebut – selama proses instruksi
berjalan yang dikenal dengan tiga tahapan belajarnya yaitu, enaktif, ikonik dan
simbolik. Dalam konteks kurikulum, Brunner (1977) memperkenalkan model
kurikulum spiral.
Model kurikulum spiral dirancang dari kemampuan pengetahuan dan
ketrampilan awal yang sederhana, lalu belajar pada kemampuan yang lebih tinggi,
dan seterusnya mahasiwa belajar pada tingkatan pengetahuan dan ketrampilan yang
lebih komplek sahingga sampai pada capaian kemampuan yang direncanakan oleh
kurikulum tersebut (Bruner, 1977). Tentu saja model kurikulum spiral ini diperlukan
mahasiswa yang memiliki kesiapan untuk belajar, berpikir intuitif dan kemampuan
analitis dan motivasi belajar yang tinggi. Sebagai contoh implemetasi kurikulum
spiral adalah mahasiswa belajar menulis mulai dari menulis alfabet, kata, ejaan, tata
bahasa, membuat kalimat dan sampai pada kemampuan menulis paragraf
(Khataybeh & Ateeg , 2011).

Gambar 2.8 Dundee's spiral curriculum
Contoh lain pelaksanaan kurikulum spiral adalah yang ada di School of
Medicine, University Of Dundee. Kurikulum spiral Dundee mengacu pada teori
belajar konstruktivis, dimana mahasiswa memperluas dan memperdalam
pengetahuan dan ketrampilannya dari pengetahuan dan ketrampilan sebelumnya
(Medical School Undergraduate Office , 2014). Pembelajaran pada kurikulum spiral
tersebut adalah dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali
membuat hubungan antara konsep, informasi dan memperdalam pemahaman
pengetahuan dan ketrampilan. Mahasiswa belajar dalam tahapan secara spiral mulai
dari Basic Principles dan Systems-based learning pada tahun 1-3. Lalu belajar
Transition to clinical practice, Core clinical attachments dan Preparation for Practice
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pada tahun 4-5. Strutur Kurikulum Prodi di UNNES dapat disajikan dalam tabel
berikut.
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DAFTAR STRUKTUR KURIKULUM PRODI
Nama Prodi
Jurusan
Fakultas
Jenjang

: PENDIDIKAN …..
: ...............
: ...............
: S1

NO KODE MK

MATA KULIAH

SKS P/T/L

1

Smt
Urutan
2 3 4 5 6 7 8 transkrip

W/Pi

MK
Kode Dosen
Prasyarat
Penjab

SEMESTER 1
1
2
dst
Jumlah
SEMESTER 2 dst hingga semester 7
1
2
dst
SEMESTER 8
1
2
dst
Jumlah
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
1
2
Dst.
Jumlah
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Keterangan
Antara semester 3 dan 4, dan antara semester 5 dan 6 dapat distrukturkan maksimal 9 sks mata kuliah keprodian oleh
program studi untuk penyelenggaraan ‘Semester Antara’
P/T /L

: P disampaikan dengan praktikum, T disampaikan dengan teori, L/B matakuliah lapangan atau
bengkel

Smt

: semester ke 1-8

W/Pi

: W matakuliah wajib, Pi matakuliah pilihan

Matakuliah prasyarat : kode matakuliah yang harus pernah diikuti sebelumnya.
Matakuliah pilihan yang disediakan terdapat 5 kali lipat dari jumlah sks yang harus ditempuh. Matakuliah pilihan
ditawarkan setiap semester sehingga memungkinkan dapat diambil oleh mahasiswa berprestasi mulai semester 3.
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10. Perencanaan Pembelajaran (Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester)
Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di
antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat
dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model
perancangan atau disain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, diantaranya
adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lain-lain. Pada
prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan
digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model
perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah
difahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat
diukur kesesuainnya dengan SN-Dikti. Tahapan perancangan pembebelajarannya
adalah sebagai berikut,

Gambar 2.9 Tahapan Perancangan Pembelajaran (Panduan KPT, 2017)
Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan
terstuktur yang ditunjukan pada Gambar 2.9, 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.
a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah.
b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat
spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK
tersebut.
c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan
CPMK.
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d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada
mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani.
e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan
keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat
pembelajaran yang diperlukan.
f. Menentukan indikator dan kriteria pencapaian Sub-CPMK sebagai
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi CPL.
g. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator
dan kriteria pencapaian Sub-CPMK.
h. Memilih dan mengembangkan bentuk, metode, dan penugasan mahasiswa
sebagai pengalaman belajar.
i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan
sumber-sumber belajar yang sesuai.
j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Tahap ini merupakan tahap yang krusial bagi dosen sebagai perancang written
curriculum yang paling operasional. Disamping sebagai perancang, dosen juga menjadi
pelaksana pembelajaran kurikulum (taught curriculum) sekaligus menjadi evaluator
proses dan hasil pembelajaran (tested curriculum) sehingga dosen harus menetapkan
evaluasi yang tepat. Area cakupan taught curriculum akan lebih luas dibandingkan apa
yang sudah terencana dalam written curriculum karena pembelajaran yang student
center, tetapi harus tetap terdapat kesesuaian. Begitu pun area tested curriculum yang
tidak mungkin seluas written curriculum tetapi harus tetap secara akurat terdapat
kesesuaian dan mengukur written dan taught curriculum. Prodi seharusnya
memvasitasi dan mengarahkan para dosen agar terdapat kesesuaian (valid dan reliabel)
antara rancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasinya.
a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah
Hasil lengkap dari proses evaluasi peninjauan kurikulum hendaknya
disosialisasikan kepada semua dosen/kelompok dosen calon pengampu mata kuliah
yang diberi wewenang mengembangkan perangkat perkuliahan. Dosen terutama
diarahkan untuk memperhatikan matriks hubungan antara CPL dan bahan kajian
seperti Tabel 2.9 dan 2.10. Apabila prodi telah melibatkan dosen/kelompok dosen sejak
peninjauan kurikulum atau rekonstruksi mata kuliah maka langkah ini menjadi
semakin tidak bermasalah.
Sebuah mata kuliah harus dibebani untuk mencapai CPL sikap, keterampilan
umum, keterampilan khusus dan pengetahuan tertentu saja. Yang pasti, setiap mata
kuliah dibebani secara utuh atas ke empat macam CPL seperti tampak pada Tabel 2.10.
Beban tersebut merupakan sumbangan utama sebuah mata kuliah dari pencapaian CPL
keseluruhan. Contohnya, jika memperhatikan Tabel 2.10, MK2 dibebani CPL S1, P2, KU1
dan KK1 dan itulah yang harus dituliskan oleh dosen pengembang RPS MK2 pada kolom
CPL RPSnya. Konsekuensinya pembelajaran harus dirancang berpusat pada siswa
(student center) agar dapat digamit capaian pembelajaran sikap dan diases secara
otentik. Akhirnya, dari seluruh mata kuliah yang ada membentuk satu kesatuan untuk
mencapai seluruh CPL prodi.
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b. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
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 beberepa sub capaian pembelajaran mata
kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut lesson learning outcomes (Bin, 2015; AUN-QA,
2015). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunakan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukan
satu-satunya, silahkan prodi menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan
pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti. UNNES
dalam hal ini menggunakan istilah CPMK dan kemampuan yang diharapkan untuk subCPMK. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai,
lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada
tiap tahapan belajar dan secara komulatif menggambarkan pencapaian CPL yang
dibebankan pada mata kuliah (AUN-QA, 2015, pp. 16-17).
Proses penyusunan CPMK hendaknya memperhatikan CPL yang dibebankan
pada mata kuliah. CPL yang dibebankan pada mata kuliah mungkin dapat sama dengan
CPL yang dibebankan pada mata kuliah lain. Oleh karena itu perlu diurai menjadi CP
yang bersifat spesifik untuk mata kuliah yang akan dikembangkan CPMK-nya. Contoh
CPL yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Organik Fisik sama dengan CPL yang
dibebankan pada mata kuliah Kimia Anorganik. Kedua mata kuliah tersebut tentu
berbeda dalam konten keilmuannya (tahu apa yang harus dipelajari) dan berbagai
prosedur untuk membuktikan/memverifikasi kebenaran teorinya (tahu bagaimana
harus mempelajari).

Gambar 2.10 Tahapan Menjabarkan CPL dalam Sebuah Mata Kuliah (Panduan KPT
2017)
Dengan demikian secara spesifik dapat dikembangkan CPMK untuk masingmasing. Agar dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata
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kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa maka CPMK perlu
memperhatikan deskripsi tingkat kemampuan dan deskripsi tingkat keluasan
kerumitan bidang keilmuan. Kesesuaian antara CPMK dengan CPL yang dibebankan
pada mata kuliah akan menjamin proses pencapaian CPL. Secara normatif hal tersebut
dapat dijelaskan pada Gambar 2.10. Memperjelas tahapan penjabaran CPL yang
dibebankan pada mata kuliah seperti yang digambarkan pada Gambar 2.10 di atas,
diberikan contoh penjabaran CPL pada mata kuliah Kimia Organik Fisik program
sarjana secara umum sebagai berikut.
Tabel 2.14 CPL Prodi yang dibebankan pada MK Kimia Organik Fisik untuk Program
Sarjana Pendidikan
Kode

CPL Prodi S1 Pendidikan Kimia yang dibebankan pada MK
(Kimia Organik Fisik)

SIKAP (S)
S9

1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
S11
2. Menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian
lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang
berkembang di masyarakat.
PENGETAHUAN (P)
P3
Menguasai pengetahuan tentang struktur, sifat molekul, identifikasi,
pemisahan, karakterisasi, transformasi, sintesis senyawa organik dan
anorganik beserta aplikasinya
KETRAMPILAN UMUM (KU)
KU2
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)
KK4
Mampu mengaplikasikan penggunaan Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan tugas/peranannya
Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah
penggunaan kata kerja (action verb), karena hal tesebut berkaitan 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 disampaikan oleh Robert
M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, ketrampilan intelektual (intelectual skill); strategi
kognitif (cognitive strategies); Informasi verbal (verbal information); Ketrampilan
motorik (motor skill); dan sikap(attitude). Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan
rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan:
mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaliasi dan mencipta
(Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia
(1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai,
pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri
dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan
naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk
merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan
dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matrik pada Gambar 2.11 di
atas adalah contoh penggunaannya.
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Gambar 2.11 Matrik untuk Merumuskan CPMK dan Sub-CPMK
(Anderson & Krathwohl, 2001)
Tabel 2.14 memperlihatkan bahwa CPL masih bersifat umum terhadap
matakuliah Kimia Organik Fisik, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat
lebih spesifik terhadap mata kuliah Kimia Organik Fisik. 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 2.15 di bawah adalah contoh CPMK yang dirumuskan
berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK Kimia Organik Fisik.
Tabel 2.15 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel-2.11
Kode
CPMK1

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Memahami konsep sifat-sifat intramolekuler, energitika, kinetika,
katalisis dan stereokimia dalam kaitannya dengan mekanisme reaksi
organik.
CPMK2 Terampil menggunakan program aplikasi kimia untuk menjelaskan
mekanisme reaksi organik.
CPMK3 Menghargai konsep green chemistry dalam proses industri kimia yang
terkait reaksi organik.
CPMK4 Menunjukkan tanggung jawab atas hasil mempraktikkan penggunaan
program aplikasi kimia
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-5.
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c. 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 SubCPMK yang baik memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
a. Specific – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik
menggambarkan kemampuan; sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang
diinginkan, menggunakan kata kerja nyata (concrete verbs).
b. Measurable – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa
yang dapat diatur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat
dicapai oleh mahasiswa.
c. Achievable – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa.
d. Realistic – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat
dicapai oleh mahasiswa.
e. Time-bound – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh
mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar.
Tabel 2.16 Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK pada Tabel 2.15
Kode
Sub-CPMK1
Sub-CPMK2
Sub-CPMK3
Sub-CPMK4

Sub-CPMK5

Sub-CPMK6

Sub-CPMK7

Sub-CPMK8

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
Memahami lingkup dan tugas tugas dalam perkuliahan KOF
Memahami konsep dasar reaksi organik
Memahami kaitan kinetika, energetika, stereokimia, dengan mekanisme reaksi
organic
a. Memahami kinetika, stereokimia dan mekanisme substitusi dalam reaksi
organik.
b. Menunjukkan sikap ilmiah dalam presentasi dan diskusi reaksi substitusi
dengan media yang kreatif.
a. Memahami kinetika, stereokimia dan mekanisme eliminasi dalam reaksi
organik.
b. Menunjukkan sikap ilmiah dalam presentasi dan diskusi reaksi eliminasi
dengan media yang kreatif.
a. Menentukan mekanisme reaksi berdasar truktur, pereaksi, pereaksi, dan
kondisi reaksi
b. Terampil dalam membuat diagram energy berdasar data komputasi kimia
a. Memahami kinetika, stereokimia dan mekanisme reaksi radikal bebas
b. Menunjukkan sikap ilmiah dalam presentasi dan diskusi reaksi radikal
bebas dengan media yang kreatif.
a. Memahami kinetika, stereokimia dan mekanisme reaksi adisi ikatan karbonkarbon tak jenuh dalam reaksi organik.
b. Menunjukkan sikap ilmiah dalam presentasi dan diskusi reaksi adisi ikatan
karbon-karbon tak jenuh dengan media yang kreatif

Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada tabel-2.16 tersebut, selanjutnya akan
digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrument penilaian,
memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. Item-item
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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 mahsiswa yang
berkosntribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
d. Melakukan Analisis Pembelajaran
Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran
dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan belajar untuk pencapaian
kemampuan mahasiwa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran
dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK)
sebagai penjabaran dari CPMK.
Ada empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan
pembelajaran pada mata kuliah, yakni: struktur herarkikal (heirarchical), struktur
prosedural (procedural), struktur pengelompokan (cluster) dan struktur kombinasi
(combination) (Dick, Carey, & Carey, 2014; Gagne, Briggs, & Wager, 1992).
a. 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.
b. 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 subjek
yang mudah kemudian meningkat ke subyek yang lebih sulit.
c. Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa
kemampuan dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun
kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan
dengan garis tampa anak panah.
d. Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur
herarkis, prosedur dan pengelompokan
Tentang proses pembelajaran akan dibahas lebih mendalam pada Bab 3. e – j atau
tahapan 5-10 mulai dari melakukan analsis kebutuhan belajar sampai mengembangkan
dan melakukan evaluasi pembelajaran terangkum dalam penyusunan RPS.
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e. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
1. Prinsip penyusunan RPS:
a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang
untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah
ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap
tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
b) RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa
untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang
ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen
mengajar.
c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat
pada mahasiswa (student centred learning disingkat SCL)
d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015) paling sedikit memuat:
a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;
b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e) metode pembelajaran;
f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i) daftar referensi yang digunakan.
3. Isian bagian-bagian dari RPS:
a) Nama program studi
Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/ pendirian/operasional
program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
b) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
c) Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim
pengampu (team teaching), atau kelas parallel.
d) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
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CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran
lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap,
ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian
pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat
dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan
kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi
kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL.
e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah
lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK
atau istilah lainnya yang setara). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang
dibebankan pada mata kuliah terkait.
f) Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau
beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian
dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau
bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.
Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar,
diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan
bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.
Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu
bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada
pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang
disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian
dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan
beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.
Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan
dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada
Tabel-1). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu
diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK.
g) Bentuk dan Metode Pembelajaran
Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan
bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap
pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah,
responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau
bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa:
diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis
masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
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h) Waktu
Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai
dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya dikonversi dalam satuan
sks, dimana 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. Sedangkan
1 semester terdiri dari 16 minggu termasuk ujian tengan semester (UTS) dan
ujian akhir semester (UAS).
Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada perkiraan
bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat
mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang
dirancang pada tahap pembelajaran tersebut.
i) Pengalaman belajar mahasiswa
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan
belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan
yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di
dalamnya kegiatan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
j) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan
transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar
keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan
indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja
mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam prosen (%) yang
menunjukkan prosentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap
nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.
k) Daftar referensi
Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar
dalam pembelajaran mata kuliah.
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Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Contoh RPS Model 1
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor : Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001
Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id
FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
FM-01-AKD-05
03
1 dari 2
Matakuliah : Kimia Organik Fisik Semester: 4
sks: 2
Program Studi : Pendidikan Kimia
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Matakuliah
(CPMK)

Tanggal Terbit
29 Februari 2016
Kode MK: D3004020

Dosen Pengampu/Penanggungjawab : _____________________
Sikap
1. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
2. menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilainilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
Keterampilan Umum:
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
CP Keterampilan Khusus
4. Mampu mengaplikasikan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung
pelaksanaan tugas/peranannya
CP Pengetahuan
5. Menguasai pengetahuan tentang struktur, sifat molekul, identifikasi, pemisahan, karakterisasi,
transformasi, sintesis senyawa organik dan anorganik beserta aplikasinya
1. Memahami konsep sifat-sifat intramolekuler, energitika, kinetika, katalisis dan
stereokimia dalam kaitannya dengan mekanisme reaksi organik.
2. Terampil menggunakan program aplikasi kimia untuk menjelaskan mekanisme reaksi
organik.
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Deskripsi Matakuliah

Mingg
u ke -

Kemampuan yang
diharapkan (Sub-CPMK)

1

Memahami lingkup dan tugas
tugas dalam perkuliahan KOF

2

Memahami konsep dasar
reaksi organic

3-4

Memahami kaitan kinetika,
energetika, stereokimia,
dengan mekanisme reaksi
organic

3. Menghargai konsep green chemistry dalam proses industri kimia yang terkait reaksi
organik.
4. Menunjukkan tanggung jawab atas hasil mempraktikkan penggunaan program aplikasi kimia
Matakuliah ini mempelajari konsep sifat-sifat intramolekuler, energitika, kinetika, katalisis dan
stereokimia dalam kaitannya dengan mekanisme reaksi organik serta aplikasi konsep green chemistry
dalam prosesreaksi organik. Reaksi reaksi substitusi, radikal bebas, eliminasi, adisi, dibahas berdasar
aspek kinetika, energetika dan mekanisme reaksi
Metode
Penilaian
Bahan Kajian/Materi
Pembelajaran
Waktu
Kriteria/
Bobot
Pembelajaran
dan Pengalaman
Teknik
Indikator
(%)
Belajar
Kontrak perkuliahan dan Diskusi Informasi
TM 2x50
pendahuuan kimia
organik fisik
Review: Hibridisasi,
resonansi, konjugasi,
hiperkonjugasi
Reaksi dasar organik,
kinetika, energetika,
stereokimia, dan
mekanisme reaksi. Peran
gugus fungsional dalam
reaksi organik.

Diskusi-latihan

TM 2x50
T 2x120

Diskusi informasi

TM 4x50
T 4x120

1. Tes tertulis
ujian tengah
semester
2. Penilaian
tugas
terstruktur
a. kelompok
penilaian
presentasi
materi

dapat menjelaskan
konsep dasar
reaksi organik
dapat menjelaskan
kaitan kinetika,
energetika,
stereokimia,
dengan
mekanisme reaksi
organik

5

15

50

7

5

c. Memahami kinetika,
stereokimia dan mekanisme
substitusi dalam reaksi
organik.
d. Menunjukkan sikap ilmiah
dalam presentasi dan
diskusi reaksi substitusi
dengan media yang kreatif.

Reaksi Substitusi : SN1,
SN2, Sni

6

c. Memahami kinetika,
stereokimia dan mekanisme
eliminasi dalam reaksi
organik.
d. Menunjukkan sikap ilmiah
dalam presentasi dan
diskusi reaksi eliminasi
dengan media yang kreatif.

Reaksi Eliminasi : E1, dan
E2

c. Menentukan mekanisme
reaksi berdasar truktur,
pereaksi, pereaksi, dan
kondisi reaksi

Faktor-faktor yang
menentukan mekanisme
reaksi

Mahasiswa membuat
paparan secara
berkelompok,berdasar
referensi yang
disarankan dan jurnal
internasional terkait
reaksi,menyajikan di
dalam kelas dan
mendiskusikannya.
Bimbingan dan
motivasi dosen
dilakukan untuk
memberi penekanan
pada materi substansial
dan menyimpulkan.
Mahasiswa
mnunjukkan kretivitas
dalam meyiapkan
presentasi, aktivitas
berdiskusi.
Memanfaatkan
program kimia
komputasi dari
menginstal program,
mengoptimasi,
membuat diagram
energi,
mendiskripsikan data
untuk memperkuat
penjelasan mekanisme

TM 2x50
T 2x120

b. individu
penilaian
optimasi stuktur
dan spesi reaksi,
diagram energi,
latihan soal

dapat menjelaskan
kinetika,
stereokimia dan
mekanisme
substitusi melalui
presentasi dan
diskusi yang
kreatif

15

TM 2x50
T 2x120

Dapat
menjelaskan
kinetika,
stereokimia dan
mekanisme
eliminasi melalui
presentasi dan
diskusi yang
kreatif

10

TM 2x50
T 2x120

Dapat
menentukan
mekanisme reaksi
berdasar struktur,
pereaksi, pereaksi,
dan kondisi reaksi

5

51

8

d. Terampil dalam
membuat diagram
energy berdasar data
komputasi kimia
Ujian Tengah Semester

reaksi organik
sederhana.
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9-10

c. Memahami kinetika,
stereokimia dan mekanisme
reaksi radikal bebas
d. Menunjukkan sikap ilmiah
dalam presentasi dan
diskusi reaksi radikal bebas
dengan media yang kreatif.

Mekanisme reaksi
radikal bebas

11-12

c. Memahami kinetika,
stereokimia dan mekanisme
reaksi adisi ikatan karbonkarbon tak jenuh dalam
reaksi organik.
d. Menunjukkan sikap ilmiah
dalam presentasi dan
diskusi reaksi adisi ikatan
karbon-karbon tak jenuh
dengan media yang kreatif

Reaksi adisi pada alkena

a. Memahami kinetika,
stereokimia dan mekanisme
reaksi adisi gugus karbonil
dalam reaksi organik.

Reaksi adisi pada gugus
karbonil .

13

Mahasiswa membuat
paparan secara
berkelompok,berdasar
referensi yang
disarankan dan jurnal
internasional terkait
reaksi,menyajikan di
dalam kelas dan
mendiskusikannya.
Bimbingan dan
motivasi dosen
dilakukan untuk
memberi penekanan
pada materi substansial
dan menyimpulkan.

Mahasiswa
bekerjasama dalam
penyelesaian soal-soal
latihan, memilih jurnal
internasional yang
sesuai, menarik,
menterjemahkan dan
mereviewnya.

TM 4x50
T 4x120

TM 4x50
T 4x120
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Tes tertulis
3. Tes tertulis
ujan akhir
semester.
4. Penilaian
tugas
terstruktur
c. kelompok
penilaian
presentasi
materi
d. individu
review jurnal,
latihan soal,
prosedur proses
dengan
penerapan
prinsip green
chemistry

Ujian Tengah
Semester
Dapat
menjelaskan
kinetika,
stereokimia dan
mekanisme reaksi
radikal bebas
melalui presentasi
dan diskusi yang
kreatif
Dapat
menjelaskan
kaitan struktur,
katalis, dan
kondisi reaksi
dengan
mekanisme reaksi
adisi alkenai
melalui presentasi
dan diskusi yang
kreatif
Dapat
menjelaskan
kaitan struktur,
katalis, dan
kondisi reaksi

10

10

10
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b. Menunjukkan sikap ilmiah
dalam presentasi dan
diskusi reaksi adisi gugus
karbonil dengan media
yang kreatif yang kreatif.

14

Memahami mekanisme reaksi
perisiklik dan polimerisasi dan
faktor faktor yang menentukan
mekanisme jalannya reksi,

Reaksi perisiklik dan
polimerisasi

15

Menganalisis proses produksi
dengan reaksi organik yang
menerapkan prinsip green
chemistry kaitannya dengan
konservasi lingkungan

Aplikasi green Chemistry
dalam reaksi organik

16

Mahasiswa juga
mengenali penerapan
prinsip green chemistry
dalam suatu proses
kimia dari jurnal
internasional atau
informasi ilmiah yang
lain dan merangum
prosedurnya dalam
diagram yang
komunikatif dan
kreatif.
Diskusi jurnal
internasional terkait
implementasi green
chemistry, mahasiswa
diberitugas individu
untuk mereview jurnal.

Ujian Akhir Semester

dengan
mekanisme reaksi
adisi gugus
karbonil melalui
presentasi dan
diskusi yang
kreatif
Dapat
menjelaskan
mekanisme reaksi
perisiklik dan
polimerisasi
Dapat
menjelaskan reaksi
organik yang
menerapkan
prinsip green
chemistry
kaitannya dengan
konservasi
lingkungan
berdasar jurnal
yang dipelajarinya

TM 2x50
T 2x120

TM 2x50
T 2x120

90

5

15

Tes tertulis

Keterangan :
TM = kegiatan Tatap , T = Tugas Terstruktur dan Tugas Mandiri
Daftar Referensi:
1. Fessenden, Fessenden, 2010, Kimia Organik 1, Erlangga, Jakarta
2. Sykes, P. 1985, A Guide Book to Mechanism in Organic Chemistry, , Longman Scientific and Technical, New York,
3. Carey, F,A,, 2004. Organic Chemestry, 4th ed, McGraw Hill, Boston.
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4. Jurnal-jurnal terkait
Tugas mahasiswa dan penilaian
1. Tugas
Minggu
ke
1-2

3-4

5

6

Bahan
Kajian/Materi
Pembelajaran
Review:
Hibridisasi,
resonansi,
konjugasi,
hiperkonjugasi

Tugas
Mandiri

Mempelajari buku Penuntun
Mekanisme Reaksi (Peter Sykes)
halaman 1-100
Terstruktur Menginstal dan praktek aplikasi
kimia: Chem Draw, Gaussian, GaussView, HyperChem, optimasi
beberapa struktur molekul organik
sederhana
Reaksi dasar
Mandiri
Mempelajari buku Penuntun
organik, kinetika,
Mekanisme Reaksi (Peter Sykes)
energetika,
halaman 1-100
stereokimia, dan
Terstruktur Menginstal dan praktek aplikasi
mekanisme reaksi.
kimia: Chem Draw, Gaussian, GaussPeran gugus
View, HyperChem, optimasi molekul
fungsional dalam
untuk menjelaskan mekanisme
reaksi organik.
reaksi sederhana
Reaksi Substitusi : Mandiri
Mempelajari mekanisme, kinetika,
dan stereokimia reaksi substitusi
SN1, SN2, SNi
Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk bahan
diskusi dalam bentu ppt yang benar,
jelas, dan kreatif dengan materi yang
ditugaskan secara kelompok
Reaksi Eliminasi : Mandiri
Mempelajari mekanisme, kinetika,
E1, dan E2
dan stereokimia reaksi eliminasi

Wak
tu
Penilaian
(me
nit)
240 -

Indikator

Bobot
(%)

240 -

240 -

240 Produk
optimasi
molekul
organik
sederhana
120 -

Tingkat kesulitas
aplikasi dan
metode
perhitungan, serta
ketepatan hasil.

10

120 -

120 -
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Terstruktur Menyiapkan presentasi untuk bahan
diskusi dalam bentu ppt yang benar,
jelas, dan kreatif dengan materi yang
ditugaskan secara kelompok
7

9-10

Faktor-faktor
yang menentukan
mekanisme reaksi

Mekanisme reaksi
radikal bebas

11-12

Reaksi adisi pada
alkena

13

Reaksi adisi pada
gugus karbonil .
Reaksi perisiklik
dan polimerisasi

14

Mandiri

Latihan soal bab Alkil halide dari
buku Kimia Organik (Fessenden dan
Fessenden), menyiapkan ujian
tengah semester
Terstruktur Latihan soal bab Alkil halida dari
buku Kimia Organik (Fessenden dan
Fessenden), menyiapkan ujian
tengah semester
Mandiri
Latihan soal bab Alkil halida dari
buku Kimia Organik (Fessenden dan
Fessenden)
Terstruktur Praktek aplikasi kimia: Chem Draw,
Gaussian, Gauss-View, HyperChem
dan menyusun dugaan mekanisme
reaksi berdasar data energy molekul
reaktan, keadaan transisi, hasil
antara dan hasil reaksi.
Mandiri

Mempelajari mekanisme reaksi adisi
dari buku referensi

Terstruktur Mereview jurnal terkait kajian
mekanisme reaksi

120 PPT materi
yang
ditugaskan
dan
presetasinya
120 -

Kreatifitas,
ketepatan materi,
Presentasi
Keaktifan dalam
diskusi

25

120 Jawaban soal
latihan

Ketepatan jawaban
soal

15

240 Diagram
energi
berdasar data
optimasi dan
usulan
mekanime
reaksi
4x120 -

Tingkat kesulitas
aplikasi dan
metode
perhitungan, serta
ketepatan hasil.

20

4x120 Review Jurnal
internasional

Bahasa

15

240 -
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Ketepatan
substansi
Kesesuaian dan
kemenarikan
artikel yang dipilih
15

Aplikasi green
Chemistry dalam
reaksi organic

Mandiri

Searching jurnal internasional terkait
aplikasi green chemistry dalam reaksi
organic
Terstruktur Membuat skema prosedur reaksi
yang menerapkan prinsip green
chemistry

120 -

120 Diagram
Prosedur
proses
produksi
(reaksi) yang
menerapkan
prinsip green
chemistry

Kreatifitas dan
kerbacaan diagram
Ketepatan
substansi
Kesesuaian dan
kemenarikan
artikel yang dipilih

15

2. Penilaian
a. Aspek Penilaian
1) Sikap : cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, peduli keamanan
lingkungan dengan mengenal penerapan prinsip green chemistry
2) Pengetahuan: penguasaan materi yang ditunjukkan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester
3) Keterampilan: kreatifitas membuat ppt, menggunakan program kimia komputasi, membuat diagram prosedur proses kimia
b. Bobot Penilaian
Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 2
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)
=2
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)
=3
Nilai Akhir= 2 NH + 2 UTS + 3 UAS
7
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......................., .....-.....- 2018
Mengetahui

Dosen Pengampu/

Ketua Program Studi

Penanggungjawab MK

Ttd
_________________

_____________________
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BAB 3
PROSES PEMBELAJARAN

Kurikulum yang telah dikembangkan oleh tiap-tiap program studi
diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang sekiranya akan dapat mencapai
tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam hal ini proses pembelajaran melibatkan
pemilihan pendekatan, metode, model, dan media pembelajaran yang tepat.
Terdapat banyak hal yang dipertimbangkan dalam memilih pendekatan, metode,
dan media pembelajaran yang tepat. Selain mengacu pada struktur kurikulum yang
telah dibuat, beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah
beragam filosofi, ideologi, dan teori-teori pembelajaran, konteks sosio-kultural,
kekhasan visi dan misi lembaga pendidikan, kapasitas intelektual peserta didik, dan
kesiapan sarana dan prasarana. Dalam hal ini UNNES telah memiliki visi dan misi
yang khas dan sarana dan prasarana yang memadai.
A. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Konservasi
Dalam proses pembelajaran sejatinya terdapat banyak ragam pendekatan
pembelajaran sebanyak ragam paradigma pembelajaran yang berkembang dalam
ilmu pendidikan. Paradigma pembelajaran tersebut pun dipengaruhi oleh ragam
ideologi dan filsafat pendidikan yang diacu. Dalam hal ini Universitas Negeri
Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi pada dasarnya memang tidak terpaku
pada satu filosofi, ideologi, dan paradigma pendidikan dan pembelajaran tertentu
saja. Satu visi yang dituju oleh UNNES adalah konservasi, yakni semangat untuk
menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa serta lingkungan sekitar. Visi
tersebut sudah menjadi bagian integral dari UNNES dan oleh karena itu juga perlu
dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di lingkungan
UNNES.
Sebagai sebuah perguruan tinggi, UNNES mengarahkan mahasiswanya agar
dapat mengembangkan daya analisis dan nalar kritis agar dapat menjadi bagian dari
critical mass yang dicita-citakan oleh tatanan peradaban unggul. Oleh karena itu, visi
konservasi yang dipegang oleh UNNES diupayakan untuk dielaborasikan dengan
pendekatan pembelajaran yang lebih berkarakter kritis dan progresif. Alhasil
pendekatan pembelajaran transformatif (transformative learning) dapat dikatakan
tepat dijadikan pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk digunakan dalam
praktik pembelajaran di UNNES. Pembelajaran transformatif merupakan
pendekatan pembelajaran yang unik, abstrak, dan ideal dengan puncaknya yang
disebut sebagai critical reflection atau renungan kritis. Pendekatan pembelajaran ini
amat relevan dengan konsep pembelajaran berbasis konservasi. Dalam hal ini, belajar
dipahami sebagai sebuah proses pemberian makna baru terhadap pengalaman untuk
mengarahkan tindakan mendatang.
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Transformasi pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan yang mendasar
pada diri manusia. Semua transformasi adalah perubahan, tetapi tidak semua
perubahan adalah transformasi. Perubahan lebih bersifat superfisial, sedangkan
transformasi lebih bersifat substansial. Selaras dengan pengertian tersebut,
pembelajaran transformatif menghasilkan perubahan mendasar pada diri peserta
didik. Perubahan dimaksud adalah peserta didik kompeten dalam bidangnya dan
memahami serta bersedia mengaplikasikan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan
sehari-hari. Pembelajaran yang tidak berdampak perubahan mendasar pada diri
peserta didik bukanlah pembelajaran transformatif sebagaimana diharapkan oleh
pembelajaran berwawasan konservasi.
Proses belajar transformatif adalah proses pembangunan makna baru
terhadap pengalaman diri sendiri berdasarkan interpretasi sebelumnya guna
memandu tindakan–tindakan yang akan datang. Dalam pendekatan ini
dikemukakan bagaimana harapan, kerangka asumsi budaya, dan anggapananggapan seseorang memengaruhi makna yang diperoleh dari pengalaman barunya.
Kegiatan belajar dilakukan melalui dua ranah, yaitu instrumental dan komunikatif.
Belajar instrumental difokuskan pada proses pemecahan masalah; sedangkan belajar
komunikatif ditekankan pada pemahaman substansi yang terkandung di dalam
pembicaraan orang lain, misalnya tentang nilai, cita-cita, perasaan, keputusan moral,
dan konsep-konsep kebebasan, keadilan, kasih sayang, buruh, otonomi, komitmen
dan demokrasi.
Berdasarkan gambaran itu, pendekatan ini merupakan sebuah teori
pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Diyakini bahwa pengalaman
merupakan sesuatu yang tepat untuk memberdayakan pembelajaran sebagai sebuah
upaya yang transformatif. Dalam rangka penggunaan pengalaman sebagai basis
belajar atau pembelajaran ini, substansi yang paling esensial untuk pembelajaran
orang dewasa yang transformatif adalah (1) feeling, (2) thinking, (3) watching, dan (4)
doing. Unsure watching dan doing berhubungan dengan garis kontinum “grasping
experience” untuk terjadinya proses perolehan pengalaman, sedangkan dua aspek
lainnya, feeling dan thinking dihubungkan dengan garis kontinum “transfoming
experience” guna menghasilkan proses transformasi pengalaman.
Hal ini bermakna bahwa pengalaman pada dasarnya merupakan substansi
yang sarat makna dan hanya dapat diperoleh dari kegiatan melihat dan melakukan,
sedangkan perubahannya merupakan sebuah proses yang hanya dapat
dimungkinkan dengan pelibatan aspek pikiran dan perasaan. Keempat unsur
tersebut memiliki kandungan yang mendalam. Hal ini sesuai dengan makna
transformasi sebagai perubahan yang mendasar. Perasaan misalnya, tidak hanya
semata-mata menyangkut dimensi perasaan yang berada pada tataran jasmaniah
atau fisik, tetapi juga memuat dimensi perasaan rohaniah, termasuk kesan, sikap,
nilai dan keyakinan.
Keempat aspek tersebut dikaitkan dengan empat tahap siklus belajar yang
terdiri atas “concrete experience“, “abstract experience“, “reflective observation” dan
“active experimentation“. Hal ini melahirkan serangkaian pemahaman bahwa feeling
membuahkan “concrete experience“, thinking membuahkan “abstract experience“,
watching membuahkan “reflective observation” dan doing membuahkan “active
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experimentation“. Dinamika interaksi keempat aspek dan empat tahap siklus belajar
tersebut melahirkan empat perpaduan aktivitas, yaitu diverging (feel dan watch),
assimilating (think dan watch), converging (think dan do), serta accomodating (feel
dan do). Keempat paduan dan keempat tahap siklus belajar tersebut dihubungkan
oleh garis kontinum processing dan perception.
Pembelajaran transformatif dilandasi oleh beberapa keyakinan, antara lain (1)
pendidikan merupakan usaha memanusiakan manusia, (2) peserta didik tidak
terisolasi dari lingkungan sosialnya. Peserta didik adalah manusia sosial yang
berinteraksi dengan manusia lain dan kebudayaan di sekitarnya, (3) peserta didik
adalah subjek belajar yang memiliki karakteristik, gaya belajar, dan minat terhadap
berbagai hal, yang apabila digali potensinya dapat dimanfaatkan bagi keluhuran
martabatnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, dan (4) sebagai
bagian dari masyarakat, peserta didik berhak mewujudkan kemampuannya untuk
meraih martabat yang luhur dan berhak ikut berpartisipasi sebagai penggerak
budaya atau perubahan bagi masyarakatnya.
Berdasarkan beberapa prinsip dasar pendidikan transformatif tersebut,
karakteristik pembelajaran transformatif adalah sebagai berikut. Pertama,
memanfaatkan umpan balik positif. Dalam praktik pembelajaran, jika diperlukan
penyimpangan (deviation) diperbesar dengan maksud mendorong terjadinya
perubahan pada tataran sistem. Kesalahan bukan sesuatu yang dihindari, tetapi
melihat kesalahan sebagai umpan balik dalam sistem pembelajaran yang
menawarkan peluang untuk terus belajar. Kedua, menekankan perubahan arah dan
inovasi. Dalam hal ini, pelaksana pembelajaran memanfaatkan potensi kreatif untuk
pengembangan alternatif citra masa depan, melakukan penilaian alternatif, dan
mengimplementasikan desain baru. Ketiga, mengacu pada model pertumbuhan
morfogenetik. Model pertumbuhan ini membuka peluang untuk berubah dan
menghasilkan variasi-variasi baru dari wacana dan perspektif. Hal ini berbeda
dengan model pendidikan newtonian dengan model homeorhetic yang hanya
mengizinkan adanya proses seleksi dan kombinasi dalam sistem nilai tertentu.
Keempat, mengedepankan pembelajaran holistik. Dalam pembelajaran
holistik ditawarkan banyak alternatif dibandingkan reduksionisme. Model holistik
membawa kita ke dalam konteks pembelajaran yang lebih luas, kaya akan alternatif
dan dapat menghasilkan perubahan. Holistik mengajarkan bahwa kebenaran bersifat
kontekstual, mencegah terjebak dalam keyakinan yang absolut yang biasanya
mengajak kita pada fanatisme yang kuat. Memahami keyakinan pihak lain dan
senantiasa melakukan refleksi terhadap diri sendiri akan membuahkan kerjasama
yang dibutuhkan untuk membawa semesta ke tataran yang lebih kompleks dan
menawarkan berbagai kemungkinan. Holisme membuka kesempatan untuk
memanfaatkan potensi internal. Proses belajar tidak lagi hanya berkaitan dengan
peningkatan potensi rasio, tetapi juga memberikan peluang bagi peningkatan
kemampuan emosional dan spiritual.
Kelima, memberikan prioritas yang tinggi bagi kerja sama. Sepuluh kepala
lebih baik dari satu kepala. Proses kerja sama dalam menentukan konsep seringkali
menghasilkan solusi cerdas yang hampir tidak mungkin terpikirkan jika berupaya
memecahkannya sendiri. Keterampilan berpikir dan berbagi pikiran dengan orang
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lain akan memberikan berbagai masukan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik.
Pembelajaran konservasi adalah pembelajaran yang bertujuan membentuk
subjek belajar menjadi insan cerdas, kompetitif, dan menjadi pribadi berkarakter
(CAKAP). Karakter yang dimaksudkan dalam konteks tujuan tersebut adalah
karakter konservasi, yakni subjek belajar yang mampu menyelami dan
mengaplikasikan nilai-nilai karakter Universitas Negeri Semarang, yaitu inspiratif,
humanis, kepedulian, inovatif, kreatif, sportif, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai
karakter ini diharapkan menjadi sistem nilai dan panduan etika mahasiswa baik
dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas intra lain serta
ekstrakurikuler mahasiswa di luar kelas.
Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran konservasi itu, diperlukan
pendekatan pembelajaran yang tepat. Sebagaimana sudah dikemukakan
sebelumnya, pembelajaran transformatif dipandang relevan untuk menerapkan
pembelajaran konservasi. Dalam pembelajaran transformatif, peserta didik harus
membangun pengetahuannya sendiri di bawah bimbingan dosen dan merefleksi
pengetahuan tersebut dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang dihadapi.
Dalam hal ini, pendekatan konstruktivisme menemukan relevansinya dalam
pendekatan transformatif. Dalam strategi pembelajaran transformatif terdapat
kemampuan berpikir yang ditargetkan dicapai, utamanya dalam proses
pembelajaran, seperti kemampuan berpikir kritis dan berpikir reflektif. Kegiatan
pembelajaran juga didasarkan pada aktivitas belajar aktif dan belajar berbasis
masalah. Jenis kemampuan dan tipe belajar ini selaras dengan karakter dari
pembelajaran konservasi.
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif penting dalam kegiatan pembelajaran
konservasi. Contextual teaching learning (CTL) berisi langkah-langkah yang dapat
digunakan untuk menggali berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik serta
memberikan kesempatan untuk menggunakan keahlian berpikir dalam tingkatan
yang lebih tinggi dalam dunia nyata. Menggunakan keahlian berpikir dalam
tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar mengajarkan kepada
mahasiswa kebiasaan berpikir mendalam serta kebiasaan menjalani hidup dengan
pendekatan yang cerdas, seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi menghendaki kemampuan
berpikir kritis dan kreatif. Dalam era global dan serba modern, mahasiswa harus
menguasai keterampilan berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kemampuan
berpikir dengan jelas dan imajinatif, menilai bukti, bermain logika, dan mencari
alternatif imajinatif dari ide-ide konvensional, memberikan gambaran kepada
mahasiswa tentang rute yang jelas di tengah carut marut pemikiran zaman teknologi
tinggi saat ini.
Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang
digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil
keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.
Asumsi dalam berpikir kritis sangat sederhana, ide saya bagus karena berdasarkan
alasan yang logis atau ide anda bagus karena didukung oleh bukti yang kuat. Berpikir
kritis dimaknai pula sebagai kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang
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terorganisasi. Berpikir kritis juga mengandung kemampuan untuk mengevaluasi
secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain berdasarkan bukti,
asumsi, dan logika. Tujuan berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang
mendalam.Pemahaman membuat seseorang dapat mengerti maksud di balik ide dan
pemahaman juga mengungkapkan makna di balik suatu kejadian. Berpikir kritis
merupakan sebuah pencarian jawaban atau sebuah pencapaian makna. Sementara
itu, berpikir kreatif merupakan kegiatan mental yang memupuk ide-ide asli dan
pemahaman-pemahaman baru.
Berpikir kritis dan kreatif, dengan demikian, memungkinkan mahasiswa
mempelajari masalah secara sistematis, menghadapi berbagai tantangan dengan cara
yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan secara inovatif, dan dapat merancang
solusi alternatif yang orisional. Dalam pembelajaran yang mengedepankan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini, posisi dosen adalah sebagai fasilitator yang
memungkinkan mahasiswa dapat mengambil prakarsa dan inisiatif untuk
mengungkapkan ide-ide baru berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang
dipelajari. Cara berpikir kritis dan kreatif serta merefleksi apa yang telah dipikirkan
merupakan cara khas pembelajaran berciri konservasi yang juga memiliki tautan
dengan pembelajaran sesuai KKNI yang mengedepankan student center learning
(SCL).
B. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Berpendekatan Transformatif
Pembelajaran berwawasan konservasi di lingkungan UNNES dengan
pendekatan transformatif dilaksanakan dengan mengacu pada empat prinsip
berikut.
1. Keteladanan dan Habituasi
Dalam pembelajaran konservasi berdasarkan pendekatan transformatif,
dibutuhkan keteladanan dari pihak dosen yang nantinya ditiru, dihayati, dan
dilaksanakan mahasiswa dalam kehidupan di kelas maupun dalam kehidupan
sehari-hari. Keteladanan dimaksud adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan
seorang pengajar dan pendidik yang bermartabat. Keteladanan dosen dalam
pembelajaran konservasi memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku mahasiswa.
Pembelajaran tidak akan bermakna jika mahasiswa hanya memperoleh
pengetahuan belaka tanpa ada penghayatan. Pembelajaran seperti ini hanya bersifat
verbalistik. Mahasiswa bagai robot, hanya penghapal rumus-rumus dan kata-kata
tanpa memahami apa makna materi pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran
konservasi berdasarkan pendekatan transformatif akan bermakna dan berjalan
efektif jika ditunjang oleh pembiasaan (habituasi). Berikut ditunjukkan keterkaitan
antara perilaku keteladanan dosen dan nilai karakter yang diharapkan ditiru dan
dilaksanakan oleh mahasiswa.
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Tabel 3.1 Keteladanan Dosen yang Dibiasakan dan Nilai Karakter yang Ditanamkan
kepada Mahasiswa
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Komponen
Keteladanan
Kehadiran di
kelas
Cara berpakaian
Perkataan

Perilaku Dosen yang diharapkan
ditiru mahasiswa
Datang tepat waktu

Rapi dan sopan
Bertanya, menjawab pertanyaan, dan
menegur secara santun
Pola hidup
Tidak merokok
Perilaku empati
Perhatian dan membantu mahasiswa
Penggunaan
Mematikan lampu ruang, kipas/ac,
energy
dan keran air ketika tidak digunakan
Penggunaan
Membersihkan ruang atau
Ruang
berinisiatif membuang sampah yang
ada di dalam maupun di luar
ruangan
Penggunaan
Menggunakan sesuai dengan
barang atau
kebutuhan kantor dan tidak
inventaris kantor digunakan untuk keperluan pribadi
Pengembangan
Menggunakan media yang menarik
Media
dan mengandung kebaruan
Penilaian
Objektif dalam memberikan nilai

Karakter
Adil
Adil, humanis
Adil, humanis
Adil
Peduli, humanis
Peduli
Peduli

Peduli,
Jujur
Kreatif ,
Inovatif
Adil

2. Penguatan
Potensi yang dimiliki mahasiswa tidak sama, ada yang sangat cerdas, cerdas,
dan kurang cerdas. Potensi tersebut akan terlihat dalam proses belajar-mengajar.
Mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam mengekspresikan ide secara lisan
maupun tulis akan tampak dalam kegiatan pembelajaran. Mereka biasanya dominan
dalam proses belajar-mengajar di kelas. Mahasiswa yang memiliki kemampuan di
atas rata-rata harus diberi motivasi dan penguatan (reinforcement) agar motivasi
belajarnya tetap terjaga dan kemampuan yang mereka miliki dapat ditingkatkan lagi.
Tabel 3.2 Penguatan dalam Kegiatan Pembelajaran
No
.

Perilaku Dosen
yang diharapkan

1.

Mendorong
mahasiswa untuk
mengungkapkan
gagasan/ide secara
bebas
Mendorong
mahasiswa untuk

2.

Perilaku yang
dilakukan
Mahasiswa
Mahasiswa
mengambil inisiatif
untuk
mengungkapkan
gagasan/ide
Mahasiswa
menyelesaikan tugas
tepat waktu

Bentuk
Reinforce
ment
Pujian

Karakter

Pujian,
Hadiah

Adil, Kreatif,
Inovatifprestatif

Kreatif,
Inovatif,
Inspiratif
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3.

4

menyelesaikan tugas
tepat waktu
Mendorong
mahasiswa peduli
terhadap kesulitan
teman dalam kegiatan
perkuliahan
Mendorong
mahasiswa untuk
mengerjakan tugas
atau ujian secara jujur

Mahasiswa
membantu teman
yang mengalami
kesulitan dalam
perkuliahan
Mahasiswa bertindak
jujur dalam
mengerjakan tugas
atau ujian

Pujian

Peduli

Pujian,
Hadiah

Peduli,
Jujur

3. Berpikir Reflektif
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menekankan pada
penguasaan materi pembelajaran dan penghayatan terhadap materi yang telah
diterima. Dosen tidak sekadar menyampaikan materi dalam arti kognitif, begitu
kompetensi dasar dan indikator telah disampaikan lalu dianggap mahasiswa sudah
memahami apa yang telah disampaikan dosen. Pandangan ini tidak benar, karena
tidak semua mahasiswa memiliki minat dan kemampuan yang sama terhadap materi
ajar yang disampaikan. Agar potensi dan kemampuan utuh mahasiswa dapat
dikembangkan, maka dosen bersama maahasiswa perlu melakukan refleksi terhadap
apa yang telah disampaikan kepada mahasiswa dan mencari cara sesuai kaidah
ilmiah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Refleksi ini dilakukan dengan
mengikuti langkah-langkah berpikir yang sistematis agar dalam pembelajaran
diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang suatu persoalan.
Tabel 3.3 Berpikir Reflektif dalam Kegiatan Pembelajaran
No
.
1.

Komponen
Berpikir
Reflektif
Identifikasi
Masalah

2.

Membatasi
dan
merumuskan
masalah

3.

Mengemukak
an alternatif
Pemecahan
Masalah
Mengembang
kan ide untuk

4.

Perilaku Dosen
yang diharapkan
Mendorong
mahasiswa
melakukan
identifikasi masalah
Mendorong
mahasiswa dalam
melakukan
pembatasan dan
perumusan masalah
Mendorong
mahasiswa dalam
mencari alternatif
pemecahan masalah
Mendorong
mahasiswa untuk
mengembangkan ide-

Perilaku
Mahasiswa yang
diharapkan
Mahasiswa secara
aktif melakukan
identifikasi masalah

Karakter

Mahasiswa secara
aktif melakukan
pembatasan dan
perumusan masalah

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

Mahasiswa secara
aktif mencari
alternatif
pemecahan masalah
Mahasiswa secara
aktif
mengembangkan

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

Inspiratif,
kreatif,
iovatif
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memecahkan
masalah
5.

Tes untuk uji
solusi
pemecahan
masalah

ide dalam
memecahkan
masalah
Mendorong
mahasiswa untuk
menguji solusi
pemecahan masalah

ide-ide dalam
memecahkan
masalah
Mahasiswa secara
aktif menguji solusi
pemecahan masalah
dan
mempraktikkannya
dalam kegiatan
pembelajaran

Inspiratif,
kreatif,
inovatif,
jujur

4. Belajar Sambil Beraktivitas
Secara konseptual, learning by doing dapat diartikan belajar sambil melakukan
sesuatu atau beraktivitas. Learning by doing merupakan prinsip pembelajaran yang
paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mengembangkan potensinya.
Prinsip ini memungkinkan mahasiswa dapat melakukan olah pikir, olah hati, olah
rasa, olah karsa, dan olah raga secara komprehensif. Olah pikir memungkinkan
mahasiswa menjadi orang yang cerdas, analitis, demokratis, dan adil dalam
menghadapi dan memecahkan persoalan. Olah hati memungkinkan mahasiswa
menjadi orang yang jujur, tanggung jawab, santun, dan amanah. Olahrasa
memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang peduli, toleran, dan empati terhadap
sesamanya. Olah karsa memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang tangguh,
disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan mau bekerja keras. Olah raga memungkinkan
mahasiswa menjadi orang yang sehat dan bersih yang menentukan kebugaran
tubuhnya.
Apa pun yang dilakukan mahasiswa pada waktu mengikuti kuliah akan
menjadi pengalaman yang berharga, baik dalam mengembangkan attitude, skill,
maupun knowledge. Oleh karena itu, setiap dosen harus menerapkan prinsip learning
by doing dalam mengelola pembelajarannya, agar para mahasiswa secara aktif dapat
mengembangkan potensi dirinya. Pengetahuan dan keterampilan fungsional sebagai
landasan peningkatan atau pembentukan kompetensi akan lebih bermakna apabila
diperoleh melalui aktivitas mahasiswa yang bersangkutan. Apa yang dilakukan
mahasiswa merupakan pengalaman yang tidak terlupakan dan biasanya mereka
mampu mengubah perilakunya yang relatif tetap.
Learning by doing merupakan prinsip pembelajaran yang mampu melatih para
mahasiswa dalam mengembangkan keterampilannya. Tanpa ada latihan dan
pengalaman yang memadai, para mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam
mengembangkan keterampilannya. Praktik di laboratorium maupun di lapangan
merupakan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip learning by doing.
Dengan demikian, learning by doing merupakan prinsip pembelajaran yang layak
untuk dipilih dan diterapkan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Learning by doing tidak hanya mampu meningkatkan penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional, tetapi dapat mempermudah
pembentukan sikap dan kepribadian profesional para mahasiswa. Pengembangan
sikap dan kepribadian profesional harus dilakukan melalui penanaman nilai-nilai
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yang diyakini dan diakui sebagai pedoman dalam berperilaku. Apabila nilai-nilai
karakter konservasi harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh para
mahasiswa, learning by doing dipandang sebagai prinsip pembelajaran yang tepat
untuk menanamkan nilai karakter konservasi. Dengan demikian, prinsip ini
memiliki relevansi yang tinggi dengan pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan karakter konservasi.
Tabel 3.4 Hubungan antara Prinsip Learning by Doing, Perilaku, dan Nilai Karakter
No.

1

2

3

Aspek
Perilaku yang Diharapkan
Learning
Dosen
Mahasiswa
by Doing
Kegiatan
Menjelaskan
Berusaha memahami
Perkuliahan materi kuliah
materi kuliah sesuai
sesuai dengan
dengan realitas
teori dan realitas
kehidupan nyata yang
kehidupan
terjadi di sekitar
masyarakat
dengan mencari
berbagai sumber
sebagai bahan
pengayaan
Menggunakan
Berusaha memahami
pendekatan
materi perkuliahan
kontekstual dalam secara praktis
perkuliahan
sehingga mampu
sehingga materi
menerapkan dalam
yang disampaikan berbagai konteks yang
bisa ‘membumi‘
berbeda
Menggunakan
Melaksanakan praktik
metode praktik
kerja dalam rangka
kerja guna
menerapkan teori
menerapkan teori keilmuan
keilmuan
Kegiatan
Memberikan
Termotivasi untuk
Bimbingan bimbingan belajar belajar lebih baik
sesuai dengan
kompetensi yang
hendak dicapai
Memberikan
Berusaha memahami
bimbingan skripsi dan menerapkan
berdasarkan
metode penelitian
prinsip ilmiah,
yang sesuai dengan
terutama dengan
konteks atau objek
menggunakan
penelitiannya
metode yang
relevan
Kegiatan
- Memberikan
- Berdasarkan
Penilaian
penilaian
kemampuan sendiri

Karakter

- Inspiratif

- Kreatif
- Peduli

- Kreatif
- Peduli

- Inspiratif
- Kreatif
- Peduli

- Inspiratif
- Kreatif
- Jujur

- Kreatif
- Inovatif
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4

Latihan

berdasarkan
prinsip-prinsip
yang benar dan
sesuai dengan
realitas (objektif)
- Memberikan
reward kepada
mahasiswa yang
membuat tugas
tepat waktu dan
mengerjakan
ujian dengan
jujur
Memberikan
instruksi, arahan,
dan bimbingan
kepada mahasiswa
berlaitan dengan
berbagai latihan,
baik latihan yang
menyangkut
konsep materi
kuliah maupun
latihan untuk
membuat paper
dan karya

berusaha
mendapatkan nilai
secara objektif,
bukan karena
kedekatan dengan
dosen
- Mahasiswa berusaha
mengerjakan tugas
tepat waktu dan
mengerjakan ujian
dengan jujur

- Jujur

Mahasiswa berlatih
untuk menguasai
keterampilan tertentu
dan berlatih
menyusun suatu karya
ilmiah maupun karya
kerja praktik

- Kreatif
- Inovatif
- Peduli

Prinsip-prinsip pembelajaran itu merupakan standar minimal yang harus
dipraktikkan oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran. Dosen dapat
mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik
program studi, jurusan dan fakultas. Kreativitas dan inovasi dosen dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran
yang diacu, akan membentuk mahasiswa yang aktif, partisipatif, dinamis, dan cerdas
dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Dalam kaitan dengan pembelajaran konservasi, keteladanan merupakan
landasan penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran konservasi. Sebaik
apa pun sistem akademik dibuat, jika tidak ada figur teladan yang mampu
membangun kultur akademik dan kemahasiswaan, kegiatan pembelajaran dan
kegiatan lain di kampus tidak akan berdampak membangun kecerdasan dan
karakter mahasiswa. Oleh karena itu, keteladanan dosen menjadi kunci pembuka
bagi terjadinya proses belajar-mengajar yang berkualitas dan kegiatan lain yang
mendukung proses belajar mengajar tersebut. Dalam sintagmatik belajar khususnya,
baik dalam kegiatan pendahuluan, penyajian materi, maupun penutup, dosen
diminta untuk menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan dalam kegiatan
pembelajaran tersebut.
Berikut ini disajikan contoh implementasi sintagmatik pembelajaran
berwawasan konservasi berdasarkan pendekatan transformatif.
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Tabel 3.5 Sintagmatik Pembelajaran Berwawasan Konservasi berdasarkan
Pendekatan Transformatif
No. Kegiatan Dosen
1.
Pendahuluan:
 Dosen menyampaikan salam
pembuka mengawali
pembelajaran yang akan
dilakukan.
 Dosen memimpin atau
meminta salah satu mahasiswa
untuk berdoa bersama
sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai
 Dosen mengecek apakah ruang
kelas dan mahasiswa siap
untuk memulai kegiatan
pembelajaran
 Dosen menyampaikan
apersepsi dengan cara
mengkaitkan materi yang akan
diajarkan dengan materi yang
sudah dipelajari pada minggu
sebelumnya
 Dosen melemparkan isu atau
kasus sesuai dengan
kompetensi dasar yang hendak
dicapai, dan memberi
kesempatan kepada mahasiswa
untuk merespons secara aktif

Kegiatan Mahasiswa
Pendahuluan:
 Mahasiswa
menjawab salam
dosen
 Mahasiswa berdoa
bersama
 Mahasiswa
menyiapkan diri
untuk mengikuti
kegiatan
pembelajaran
 Mahasiswa terlibat
dalam mengecek
kesiapan kelas,
seperti ketersediaan
spidol whiteboard,
penghapus, daftar
presensi, lampu,
LCD, dan
kebersihan kelas
 Mahasiswa
merespons dan
menyampaikan ideide berkaitan
dengan kompetensi
dasar yang akan
dicapai
Penyajian:
Penyajian:
 Dosen menyampaikan rencana  Mahasiswa
pembelajaran semester (RPS)
mengikuti kegiatan
pada awal minggu pertama
pembelajaran,
perkuliahan dimulai. Dalam
dengan melakukan
RPS juga sudah disampaikan
aktivitas
tugas-tugas perkuliahan yang
mendengarkan,
harus dikerjakan oleh
menyimak,
mahasiswa
mencatat, bertanya,
menjawab
 Dosen menyajikan materi
pertanyaan,
pembelajaran sesuai dengan
mengerjakan tugas,
model yang digunakan
dan lain-lain
 Dosen mengelola kelas dengan
 Mahasiswa aktif
lebih banyak memberi
mengambil peran
kesempatan kepada mahasiswa
untuk terlibat secara aktif dan

Karakter
 humanis
 inspiratif
 jujur
 peduli

2.








Jujur
inspiratif
adil
kreatif
inovatif
sportif
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3.

kreatif dalam mengembangkan
dalam kegiatan
pengetahuan, wawasan, sikap,
pembelajaran
dan perilaku yang
memungkinkan mahasiswa
dapat belajar secara mandiri
Penutup:
Penutup:
 Dosen mengulas kembali
 Mahasiswa
materi yang telah
merespons atau
disampaikan, dengan
menjawab
mengajukan pertanyaan secara
pertanyaan yang
lisan atau tertulis kepada
diajukan oleh dosen
mahasiswa
 Mahasiswa secara
 Dosen meminta mahasiswa
aktif membuat
membuat simpulan dan
kesimpulan dan
rangkuman materi yang telah
merangkum materi
diajarkan
yang telah diajarkan
baik secara lisan
 Dosen memberikan tugas
maupun tertulis.
kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah berkaitan  Mahasiswa
dengan materi yang telah
mendengar,
diajarkan atau berkenaan
menyimak, dan
dengan materi ajar pada
mencatat tugasminggu berikutnya
tugas yang harus
dikerjakan dalam
 Dosen melakukan refleksi dan
kaitannya dengan
memberikan makna terhadap
materi perkuliahan
materi yang telah diajarkan,
pada minggu
dengan menekankan
berikutnya
pentingnya pengetahuan dan
 Mahasiswa
ilmu yang dimiliki mahasiswa
agar dapat diaplikasikan dalam
melakukan refleksi,
kegiatan sehari-hari secara
dengan memahami,
bertanggung jawab. Sebagai
dan meresapi apa
contoh, selesai menjelaskan
saja ungkapan yang
sebab-sebab dan dampak
disampaikan dosen
korupsi, mahasiswa diminta
untuk merefleksikan diri agar
bersikap dan berperilaku jujur,
tidak merugikan orang lain,
dan memahami betapa
tindakan korupsi sangat
merugikan dan merusak sendisendi kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara.








Jujur
kreatif
inovatif
peduli
inspiratif
humanis

Kegiatan pembelajaran konservasi berbeda dari aktivitas pembelajaran lain.
Dalam sintagmatik pembelajaran sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya,
dosen dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter konservasi dalam setiap
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kegiatan pembelajaran, baik ketika menyusun perencanaan pembelajaran maupun
ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Agar pembelajaran konservasi dapat
mencapai tujuannya, kriteria dosen yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan
pembelajaran berciri konservasi adalah sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Disiplin, dalam arti datang tepat waktu ketika masuk kelas.
Berpakaian rapi dan sopan.
Berkata-kata yang sopan, tidak menyakiti, dan membuat orang lain
senang dan merasa nyaman dan tenteram.
Berperilaku hemat dalam penggunaan kertas, listrik, AC, dan air.
Berkomunikasi secara efektif dengan mahasiswa, dengan mengedepankan
suasana kolegial, kesetaraan, humanis, dan berkeadilan.
Menguasai, menghayati, dan melaksanakan nilai karakter konservasi
(inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan
adil) baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam pergaulan
di kampus.
Menekankan kepada mahasiswa agar nilai-nilai karakter yang
disemaikan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di kelas maupun
di luar kelas, mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil dan
sederhana.
Menempatkan mahasiswa dalam posisi subjek belajar yang aktif, kreatif,
inovatif, dan mandiri, sehingga mahasiswa termotivasi untuk belajar dan
mampu berpikir untuk masa depannya.
Memperlakukan mahasiswa secara proporsional (adil) sesuai dengan
peran gendernya, artinya dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran
tidak bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa, laki-laki maupun
perempuan.
Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa, serta
mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kondisi multikultural.
Menghormati hak azasi manusia dari subjek belajar, artinya mahasiswa
diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran tanpa adanya tekanan dari siapa pun.
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam
menggunakan media pembelajaran.
Berperilaku bersih dan sehat, dalam arti menunjukkan kepedulian yang
tinggi baik terhadap diri sendiri, lingkungan sosial maupun lingkungan
fisik di kelas maupun di luar kelas

C. Ragam Pilihan Metode dan Model Pembelajaran
Pembelajaran di perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan pada bahasan
sebelumnya diarahkan menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif. Agar
dapat mengasah secara utuh dimensi pengetahuan, keterampilan, perasaan, dan juga
fisiknya, maka karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa. Penjelasannya sebagai berikut.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Interaktif dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan
dosen.
Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi
keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program
melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai,
norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan kebangsaan.
Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan
kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan
program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui
pendekatan transdisiplin.
Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan
benar dalam kurun waktu yang optimum.
Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar
individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan,
dan keterampilan.
Berpusat pada mahasiswa menyatakan 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.

Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan prinsip (1)
dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik,
dan (2) mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman otentik sedini mungkin
dalam situasi nyata di satuan pendidikan. Untuk memberikan pengalaman nayat
kepada calon pendidik dalam mengelola pembelajaran, dosen perlu menerapkan
metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah
ditetapkan. Berbagai model pembelajaran telah dikembangkan secara intensif
berdasarkan kajian teoritis dan melalui berbagai penelitian. Penggunaan metode
dan/atau model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan suasana didaktik
akademik yang membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri,
kreativitas, kepribadian, serta meningkatkan kompetensi akademik melalui aktivitas
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individu maupun kelompok. Beberapa metode dan model pembelajaran yang dapat
diterapkan antara lain sebagai berikut.
1. Small Group Discussion
Metode pembelajaran small group discussion merupakan bagian dari banyak
metode pembelajaran yang memacu keaktifan mahasiswa. Selain sebagai metode
diskusi, metode ini juga sebagai metode pemecahan masalah (problem
solving). Small group discussion dilakukan dengan membagi mahasiswa ke dalam
kelompok-kelompok. Pelaksanaannya dimulai dengan menyajikan permasalahan
secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi dalam submasalah yang harus
dipecahkan oleh setiap kelompok. Selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua
kelompok menyajikan hasil diskusinya. Dalam small group discussion mahasiswa
membuat kelompok kecil (5 sampai dengan 6 orang) untuk mendiskusikan bahan
yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok
tersebut.
Small group discussion adalah metode pembelajaran yang memberikan
kesempatan pada mahasiswa untuk belajar secara lebih aktif dengan bekerja sama
dalam kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Dalam small group
discussion, mahasiswa dirangsang untuk mengeksplorasi gagasan, meningkatkan
pemahaman hal yang baru, teknik untuk memecahkan masalah, mendorong
pengembangan berpikir dan berkomunikasi secara efektif, memperbaiki kerja sama
kelompok, dan meningkatkan dan keterlibatan mahasiswa dalam mengambil
keputusan (Djamarah, 2005:159). Metode tersebut berpijak dari beberapa teori
pembelajaran yang menekankan agar mahasiswa dapat mandiri dan aktif dalam
pembelajarannya.
Menurut Djamarah (2005: 157) pembelajaran dengan metode small group
discussion berhubungan erat dengan keterampilan bertanya dasar dan lanjut,
keterampilan penguatan, serta keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Tidak semua pembicaraan dalam small group dikatakan diskusi, tetapi yang
dimaksud dengan pembelajaran small group discussion ini adalah suatu proses yang
teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka
secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan
memecahkan masalah. Dari pengertian tersebut, small group discussion memiliki
empat karakteristik, yaitu: (1) melibatkan sekelompok individu; (2) melibatkan
peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal; (3) memiliki tujuan dan kerja sama;
serta (4) mengikuti aturan.
Tujuan model pembelajaran small group discussion meliputi: (1) Melatih
kemampuan berkomunikasi dengan orang lain; (2) Melatih mahasiswa untuk
mencapai metode pembelajaran student centered learning; (3) Menambah
pengetahuan dan informasi; (4) Saling membantu sesama anggota kelompok; (5)
Agar mahasiswa mempunyai keterampilan di dalam memecahkan masalah, baik
terkait pokok pada pembelajaran maupun persoalan yang dihadapi di dalam
kehidupan sehari-hari; (6) Melatih mahasiswa belajar dengan orang lain, karena
belajar tidak harus dengan dosen; (7) Melatih mahasiswa bagaimana cara
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menanggapi orang lain; (8) Melatih mahasiswa bagaimana memelihara kekompakan;
(9) Belajar tentang teknik-teknik pengambilan keputusan. Aktivitas small group
discussion dapat berupa: (1) Membangkitkan ide; (2) Menyimpulkan poin penting;
(3) Mengasah tingkat skills dan pengetahuan; (4) Mengkaji kembali topik
sebelumnya; (5) Menalaah latihan, quis, tugas menulis; (6) Memproses outcome
pembelajaran pada akhir kelas. (7) Memberi komentar tentang jalannya
pembelajaran; (8) Membandingkan teori, isu dan interpretasi; (9) Menyelesaikan
masalah; dan (10) Brainstroming.
Langkah-langkah dalam melaksanakan small group discussion, sebagai
berikut.
1. Bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil (maksimal 5 mahasiswa)
dengan menunjuk ketua dan sekretarisnya.
2. Berikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh dosen).
3. Instrusikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut.
4. Pastikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal tersebut.
5. Instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban soal
tersebut.
6. Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi.
7. Instrusikan setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk menyajikan
hasil diskusinya dalam forum kelas.
8. Klarifikasikan, penyimpulan dan tindak lanjut (dosen).
2. Role Play
Model pembelajaran bermain peran atau role play dimaksudkan perilaku
seseorang dalam situasi atau posisi tertentu. Model role play adalah pengkajian
materi pembelajaran melalui bermain peran, dengan penugasan kepada mahasiswa
untuk menjalani peran seorang tokoh. Melalui bermain peran, mahasiswa
diharapkan dapat menghayati sifat/sikap/perilaku dari tokoh yang diperankan, atau
tokoh lain yang terlibat dalam simulasi bermain peran tersebut.
Implementasi role play dalam pembelajaran bertujuan sebagai berikut (1)
Membahas topik pembelajaran melalui peragaan/demontrasi sifat/sikap/perilaku
seorang tokoh, (2) Melibatkan mahasiswa secara langsung ke dalam situasi yang
relevan dengan topik pembelajaran, (3) Mendorong mahasiswa untuk
mengungkapkan pemahaman/pengetahuan yang dimiliki dalam suasana yang
dinamis, (4) Memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam pemecahan
masalah, (4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan
sikap dan atau pandangan terhadap suatu topik sesuai dengan tokon yang
diperankan. Penggunaan Role play perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut.
1. Adanya topik kajian yang dapat disimulasikan dalam pembelajaran. Topik
kajian dapat berasal dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau
hasil rekayasa peristiwa yang terkait dengan topik pembelajaran.
2. Topik dibahas dalam bentuk simulasi bermain peran, baik peran individu
maupun dalam drama yang dimainkan dalam kelompok mahasiswa.
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3. Mahasiswa yang tidak bertugas sebagai pemeran, harus menjadi penonton
aktif yang mencermati simulasi bermain peran yang sedang dilakukan.
Setelah mendengarkan dan atau mencermati, mahasiswa penonton harus
mampu memberi tanggapan, saran atau kritik pada apa yang dilakukan
oleh pemeran setelah simulasi bermain peran selesai.
Langkah-langkah dalam melaksanakan small group discussion yaitu (1)
pembahasan topik, (2) penentuan pemeran, (3) pendalaman topik simulasi, (4)
simulasi bermain peran, dan (5) analisis pelaksanaan simulasi.
3. Discovery Learning
Pembelajaran berorientasi penemuan (discovery) merupakan suatu model
pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivistik. Model
ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap
suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses
pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan penemuan, mahasiswa didorong untuk
belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsepkonsep dan prinsip-prinsip, dan dosen mendorong mahasiswa untuk memiliki
pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan
prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, model
pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara
belajar mahasiswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil
yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah
dilupakan mahasiswa. Dengan belajar penemuan, mahasiswa juga bisa belajar
berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi.
Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.
Terdapat beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan.
Pertama, dalam penemuan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara
aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa
dalam pembelajaran meningkat ketika proses penemuan digunakan. Kedua, melalui
pembelajaran dengan penemuan, mahasiswa belajar menemukan pola dalam situasi
konkrit maupun abstrak, juga mahasiswa banyak meramalkan (extrapolate)
informasi tambahan yang diberikan. Ketiga, mahasiswa juga belajar merumuskan
strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk
memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Keempat, pembelajaran
dengan penemuan membantu mahasiswa membentuk cara kerja bersama yang
efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan mneggunakan ide-ide orang
lain. kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilanketerampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan
lebih bermakna. Keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar
penemuan dalam beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru dan
diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.
Beberapa langkah-langkah atau prosedur pembelajaran model discovery
learning antara lain dapat dilakukan sebagai berikut.
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Pertama, stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan). Tahap ini dosen
bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh mahasiswa membaca atau
mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Stimulation pada tahap ini
berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan
dan membantu mahasiswa dalam mengeksplorasi bahan.
Kedua, problem statement (pernyataan/identifikasi masalah). Setelah
dilakukan stimulation langkah selanjutnya adalah dosen memberi kesempatan
kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda
masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).
Ketiga, data collection (pengumpulan data). Ketika eksplorasi berlangsung,
dosen juga memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengumpulkan
informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis. Pada tahap ini,data berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau
membuktikan benar tidak hipotesis.Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca
literature, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba
sendiri dan sebagainya.
Keempat, data processing (pengolahan data). Data processing merupakan
kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para mahasiswa baik
melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Data processing
disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai
pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan
mendapatkan penegetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang
perlu mendapat pembuktian secara logis.
Kelima, verification (pembuktian). Verification bertujuan agar proses belajar
akan berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui
contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Keenam, generalization (menarik simpulan). Tahap menarik simpulan adalah
proses menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku
untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil
verifikasi.
4. Self Directed Learning
Model pembelajaran self directed learning (SDL) adalah suatu model di mana
antara proses dan kontrol mahasiswa memiliki kaitan dan interaksi yang sangat erat
satu sama lainnya. SDL digambarkan sebagai suatu proses individu mengambil
inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis apa yang
diperlukan dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi
manusia dan sumber daya material untuk belajar, memilih dan mengimplemetasikan
sesuai dengan strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Dengan
demikian, self directed learning adalah metode pembelajaran yang mengajak
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mahasiswa mengambil inisiatif, mendiagnosis apa yang diperlukan merumuskan,
mengidentifikasi, serta mengevaluasi secara sendiri.
Tujuan model pembelajaran Self Directed Learning (SDL) antara lain untuk
mengarahkan (1) mahasiswa mampu mengambil tindakan, (2) mahasiswa mampu
mengajukan pertanyaan, (3) mahasiswa bisa membuat pilihan, (4) mahasiswa bisa
membangun kesadaran, (5) mahasiswa mampu membangun kerjasama, (6)
mahasiswa mampu membuat rencana, (7) mahasiswa mandiri mengikuti rencana
dan mengukur kemajuan diri, dan (8) mahasiswa mandiri menentukan hasil akhir.
Langkah-langkahnya yang dapat diikuti salah satunya sebagai berikut.
Pertama, perencanaan. Aktivitas yang dilakukan yaitu (1) menganalisis
kebutuhan mahasiswa, prodi, dan kurikulum, (2) menganalisis kemampuankemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, (3) merancang tujuan pembelajaran yang
berkelanjutan, (4) memilih sumber daya yang tepat, dan (5) membuat rencana
mengenai akivitas pembelajaran harian.
Kedua, implementasi. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu (1)
mengkompromikan rencana dosen dengan kemampuan mahasiswa, (2)
memperkenalkan hasil adopsi rencana dan setting yang telah dilakukan, dan (3)
memberikan mahasiswa untuk memilih metode yang sesuai dengan keinginannya.
Ketiga, mengawasi. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu (1) mid-task
monitoring, yakni mengawasi mahasiswa selama mengerjakan tugas-tugas
pembelajaran, (2) study-balance monitoring, mengawasi mahasiswa selama
mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas utama
pembelajaran, dan (3) awareness monitoring, mengawasi kesadaran dan kepekaan
mahasiswa selama pembelajaran.
Keempat, evaluasi. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu (1) membandingkan
hasil kerja mahasiswa, (2) menyesuaikan dan menilai pekerjaan mahasiswa dengan
tujuan yang telah dirancang sebelumnya, (3) mengajukan pertanyaan pada
mahasiswa mengenai proses penyelesaian tugas.
5. Cooperative Learning
Pendekatan
dan/atau
metode
pembelajaran
cooperative
learning mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam kegiatan cooperative learning, mahasiswa secara individual mencari hasil
yang menguntungkan bagi seluruh kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah
pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan mahasiswa
bekerjasama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya
dalam kelompok tersebut. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa Cooperative
Learning adalah suatu model pembelajaran di mana mahasiswa belajar dan bekerja
dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4
sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.
Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan
aktifitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok. Dapat
disimpulkan bahwa pengertian dari cooperative learning adalah model pembelajaran
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di mana mahasiswa belajar dan bekerja dalam kelompok, yang kelompoknya dibagi
oleh dosen dan anggota kelompoknya bersifat heterogen. Tujuan penggunaan
cooperative learning yaitu (1) meningkatkan hasil belajar akademik. Meskipun
pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga
bertujuan untuk meningkatkan kinerja mahasiswa dalam tugas-tugas akademik.
Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu mahasiswa
memahami konsep-konsep yang sulit, (2) penerimaan keragaman. Pembelajaran
kooperatif memberi peluang kepada mahasiswa yang berbeda latar belakang dan
kondisi untuk bekerja dan saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas
bersama, dan (3) pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada
mahasiswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan
teman yang lain.
Langkah-langkah dalam penggunan model cooperative learning secara umum
(Stahl, 1994; Slavin, 1983) dapat dijelaskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, merancang rencana program pembelajaran. Dosen merancang
rencana program pembelajaran. Pada langkah ini dosen mempertimbangkan dan
menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dosen juga
menetapkan sikap dan keterampilan sosial. Dosen harus mengorganisasikan materi
dan tugas-tugas mahasiswa yang mencerminkan sistem kerja dalam kelompok kecil.
Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Aplikasi pembelajaran di kelas, dosen
merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan
mahasiswa dalam belajar secara bersama dalam kelompok-kelompok kecil.
Dosen menjelaskan pokok-pokok materi dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai
wawasan dan orientasi yang memadai tentang materi yang diajarkan. Langkah
berikutnya yang harus dilakukan adalah menggali pengetahuan dan pemahaman
mahasiswa tentang materi pelajaran berdasarkan apa yang telah dipelajari.
Berikutnya dosen membimbing mahasiswa untuk membuat kelompok pemahaman
dan konsepsi dosen terhadap mahasiswa secara individual untuk menemukan
kebersamaan dari kelompok yang terbentuk. Kegiatan ini dilaksanakan sambil
menjelaskan tugas yang harus dilakukan mahasiswa dalam kelompoknya masingmasing. Pada saat mahasiswa belajar secara kelompok, maka dosen mulai melakukan
monitoring dan mengobservasi kegiatan belajar mahasiswa berdasarkan lembar
observasi yang telah dirancang sebelumnya.
Ketiga, monitoring pembelajaran. Dosen melakukan observasi terhadap
kegiatan mahasiswa, dosen mengarahkan dan membimbing mahasiswa baik secara
individual maupun kelompok dari segi memahami materi maupun mengenai sikap
dan perilaku mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pemberian
pilihan dan kritik membangun dari dosen kepada mahasiswa merupakan aspek
penting yang harus diperhatikan oleh dosen pada saat mahasiswa bekerja dalam
kelompoknya. Di samping itu, pada saat kegiatan kelompok berlangsung ketika siswa
terlibat dalam diskusi dalam kelompoknya masing-masing, dosen secara periodik
memberikan layanan kepada mahasiswa baik secara individual maupun secara
klasikal.
Keempat, evaluasi pembelajaran. Dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
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Pada saat diskusi kelas ini, dosen bertindak sebagai moderator. Hal ini dimaksudkan
untuk mengarahkan dan mengoreksi pengertian dan pemahaman mahasiswa
terhadap materi atau hasil kerja yang telah ditampilkannya.
6. Kolaboratif
Pembelajaran kolaboratif diartikan sebagai metode instruksi dimana murid
dalam berbagai macam kemampuan bekerja bersama dalam kelompok kecil untuk
mencapai tujuan bersama. Payung dari pendekatan pendidikan yang bervariasi yang
melibatkan usaha intelektual oleh mahasiswa, atau mahasiswa dan dosen secara
bersama. Pembelajaran kolaboratif menyediakan peluang untuk menuju pada
keberhasilan praktik pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif menuntut modifikasi
tujuan pembelajaran dari penyampaian informasi menjadi konstruksi pengetahuan
oleh individu melalui belajar kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, tidak ada
perbedaan tugas untuk masing-masing individu, melainkan tugas itu milik bersama
dan diselesaikan secara bersama, tanpa membedakan latar belakang dan kondisi
belajar mahasiswa.
Prinsip-prinsip Pembelajaran Kolaboratif antara lain (1) memaksimalkan
proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara para mahasiswa, (2)
menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, kontekstual,
terintegrasi, dan bersuasana kerjasama, (3) menghargai pentingnya keaslian,
kontribusi, dan pengalaman mahasiswa dalam kaitannya dengan bahan pelajaran
dan proses belajar, (4) memberi kesempatan kepada siswa menjadi partisipan aktif
dalam proses belajar, (5) mengembangkan berpikir kritis dan ketrampilan
pemecahan masalah, (6) mendorong eksplorasi bahan pelajaran yang melibatkan
bermacam-macam sudut pandang, (7) menghargai pentingnya konteks sosial bagi
proses belajar, (8) menumbuhkan hubungan yang saling mendukung dan saling
menghargai di antara para mahasiswa, dan di antara mahasiswa dan dosen, (9)
membangun semangat belajar sepanjang hayat.
Langkah-Langkah collaborative learning yang dapat dikuti yaitu (1)
memberikan orientasi tujuan pembelajaran, (2) mengorganisasi mahasiswa untuk
berdiskusi dalam kelompok, (3) mendorong proses penyelesaian masalah secara
kolaboratif, dan (4) membimbing mahasiswa menyusun laporan.
7. Contextual Instruction
Pendekatan atau metode pembelajaran contextual Instruction didefinisikan
sebagai cara untuk memperkenalkan konten menggunakan berbagai teknik belajar
aktif yang dirancang untuk membantu mahasiswa menghubungkan apa yang sudah
diketahui untuk apa yang diharapkan mereka untuk belajar, dan untuk membangun
pengetahuan baru dari analisis dan sintesis dari proses belajar ini. Dasar teoritis
untuk disajikan, dengan fokus pada koneksi, constructivist, dan aktif teori belajar.
Ringkasan aktivitas otak selama proses belajar mengajar membuat perubahan
fisiologis dan koneksi yang terjadi selama kegiatan pendidikan. Tiga jenis belajar
skenario (project-based, goal-based, dan inquiry-oriented) disajikan untuk
menggambarkan bagaimana ctl dapat diterapkan oleh praktisi.
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Pendekatan kontekstual merupakan sebuah konsep yang membantu dosen
belajar untuk mengasosiasikan antara bahan diajarkan dengan situasi mahasiswa dan
mendorong di dunia nyata mahasiswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan
yang dimiliki oleh aplikasi dalam nyawanya sebagai anggota keluarga dan
masyarakat.Dengan konsep itu, diharapkan hasil belajar semakin berarti bagi
mahasiswa.Lakukan secara alami, proses belajar yang berbentuk kegiatan masa kerja
dan mahasiswa, tidak transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Belajar strategi
sedang lebih tidak diperhatikan dari hasil yang dicapai.
Pembelajaran kontekstual secara tradisional telah digunakan dalam
pembelajaran karir maupun pembelajaran teknik. Nilai unggul dari pembelajaran ini
tampak dari kemampuan praktis yang telah ditunjukkan oleh mahasiswa yang
menjalankannya dalam praktikum. Pendekatan ini berguna untuk membantu
mahasiswa mencapai tujuannya. Dalam hal ini dosen lebih menekankan pada
strategi pembelajaran dibandingkan hanya memberi informasi. Dosen mengelola
kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk mendapatkan hal baru bagi semua
anggota kelas.
Pembelajaran Kontekstual arahnya yaitu (1) menekankan kepada pemecahan
masalah, (2) memahami bahwa pembelajaran dapat terjadi dalam situasi dan konteks
yang bervariasi seperti rumah, komunitas dan tempat kerja, (3) membelajarkan
mahasiswa untuk memonitor secara langsung proses belajar yang mereka jalani
sehingga menjadi pembelajar mandiri, (4) mengkaitkan proses pembelajaran
mahasiswa dalam konteks kehidupan yang beragam, (5) mendorong dan memberi
semangat pada mahasiswa untuk belajar bersama, dan (6) menggunakan asesmen
otentik. Selain itu prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual antara lain (1)
mendorong kerjasama, (2) saling mendukung, (3) menyenangkan, (4) tidak
membosankan, (5) belajar dengan penuh semangat, (6) pembelajaran terintegrasi,
(7) menggunakan sumber yang bervariasi, (8) mahasiswa aktif, (9) berbagi dengan
rekan, dan (10) mahasiswa kritis, dosen kreatif. Langkah-langkah yang dapat
dilakukan antara lain dimulai dari (1) orientasi untuk (relating), (2) pembelajaran
pengalaman experiencing, (3) penerapan (applying), (4) cooperating, dan (5)
transferring.
8. Problem Based Learning
Model problem based learning (PBL) adalah model pembelajaran dengan
pendekatan pembelajaran mahasiswa pada masalah autentik sehingga mahasiswa
dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan yang
lebih tinggi dan inquiri, memandirikan mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan
diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai
sesuatu yang harus dipelajari mahasiswa untuk melatih dan meningkatkan
keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan
pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas dosen harus memfokuskan diri
untuk membantu mahasiswa mencapai keterampilan mengarahkan diri.
Pembelajaran berbasis masalah, penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih
tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar.

79

Tujuan penggunaan PBL bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan
kepada mahasiswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan
mahasiswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. PBL juga
dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial
mahasiswa. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika
mahasiswa berkolabirasi untuk mengindentifikasi informasi, strategi, dan sumber
belajar yang relevan untuk menyelesaikan.
Prinsip utama PBL adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi
mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata
adalah masalah yang terdapat dalam kehisupan sehari-hari dan bermanfaat apabila
diselesaikan. Pemilihan atau penentuan masalah nyata ini dapat dilakukan oleh guru
maupun mahasiswa yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah itu
bersifat terbuka (open-ended problem), yaitu masalah yang dimiliki banyak jawaban
atau strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan mahasiswa untuk
mengidentifikasi strategi-strategi dan solusi-solusi tersebut. Masalah itu juga bersifat
tidak terstrutur dan baik (ill-structured) yang tidak dapat diselesaikan secara
langsung dengan cara menerapakan formula atau strategi tertentu, melainkan perlu
informasi lebih lanjut untuk memahami serta perlu mengkombinasikam beberapa
strategi atau bahkan mengkreasi strategi untuk menyelesaikan.
Beberapa langkah yang dapat digunakan antara lain (1) mengorientasikan
mahasiswa terhadap masalah, (2) mengorganisasi mahasiswa untuk belajar, (3)
pembimbing penyelidikan individual maupun kelompok, (4) mengembangkan dan
menyajikan hasil karya, dan (5) menganalisis dan mengevalusi proses pemecahan
masalah.
9. Project Based Learning
Metode project based learning merupakan pembelajaran inovatif yang
berpusat pada peserta didik (student centered) dan menempatkan pendidik sebagai
motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom
mengkonstruksi belajarnya. project based learning (PjBL) atau model pembelajaran
berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan
proyek/kegiatan sebagai media. Pendidik menugaskan peserta didik untuk
melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sistesis, dan informasi untuk
menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model pembelajaran ini menggunakan
masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan
pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam aktivitas secara nyata.
Pembelajaran berbasis proyek memiliki lima prinsip berikut.
Pertama, keterpusatan (centrality). Proyek dalam PBL adalah pusat atau inti
kurikulum, bukan pelengkap kurikulum. Di PBL, proyek adalah strategi
pembelajaran; pelajar mengalami dan belajar konsep-konsep-konsep inti suatu
disiplin ilmu melalui proyek. Ada kerja proyek yang mengikuti pembelajaran
tradisional dengan cara proyek tersebut memberi ilustrasi.
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Kedua, berfokus pada pertanyaan atau masalah. Proyek dalam PBL adalah
terfokus pada pertanyaan atau masalah, yang mendorong pelajar menjalani (dengan
kerja keras) konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari disiplin. Kriteria
ini sangat halus dan agak susah diraba. Definisi proyek (bagi pelajar) harus dibuat
sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan
konseptual yang melatarinya yang diharapkan dapat berkembang menjadi lebih luas
dan mendalam. Biasanya dilakukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan atau
ill-defined problem. Proyek dalam PBL mungkin dibangun di sekitar unit tematik,
atau gabungan (intersection) topik-topik dari dua atau lebih disiplin, tetapi itu
belum sepenuhnya dapat dikatakan sebuah proyek. Pertanyaan-pertanyaan yang
mengajar pelajar, sepadan dengan aktivitas, produk, unjuk kerja yang mengisi waktu
mereka, harus digubah dalam tugas yang bertujuan intelektual.
Ketiga, investigasi konstruktif atau desain. Proyek melibatkan pelajar dalam
investogasi konstruktif. Investigasi mungkin berupa proses desain, pengambilan
keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, discovery, atau proses
pembangunan model. Akan tetapi, agar dapat disebut sebagai proyek memenuhi
kriteria PBL, aktivitas inti dari proyek itu harus meliputi transformasi dan konstruksi
pengetahuan pada pihak pembelajar. Jika pusat atau inti kegiatan proyek tidak
menyajikan “tingkat kesulitan” bagi anak, atau dapat dilakukan dengan penerapan
informasi atau keterampilan yang siap dipelajari, maka proyek yang dimaksud adalah
tak lebih dari sebuah latihan, dan bukan proyek pembelajaran.
Keempat, otonomi. Proyek mendorong pelajar sampai pada tingkat signifikan.
Proyek dalam pembelajaran berbasis proyek bukanlah ciptaan guru, tertuliskan
dalam naskah, atau terpaketkan. Proyek dalam PBL tidak berakhir pada hasil yang
telah ditetapkan sebelumnya atau mengambil jalur (prosedur) yang telah ditetapkan
sebelumnya. Proyek PBL lebih mengutamakan otonomi, pilihan, waktu kerja yang
tidak bersifat rigid, dan bertanggung jawab pelajar daripada proyek tradisional dan
pembelajaran tradisional.
Kelima, realisme. Proyek adalah realistik, karakteristik proyek memberikan
keontentikan pada pelajar. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan
yang dimainkan pelajar, konteks di mana kerja proyek dilakukan, kolaborator yang
bekerja dengan pelajar dalam proyek, produk yang dihasilkan, audien bagi produkproduk proyek, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. PBL
melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada kenyataan atau
masalah autentik (bukan simulatif), dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan
di lapangan yang sesungguhnya.
Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek adalah cukup beragam. Salah
satu langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut.
Pertama, penentuan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan
tema/topik proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh pendidik. Peserta
didik diberi kesempatan untuk memilih/menentukan proyek yang akan
dikerjakannya, baik secara kelompok ataupun mandiri dengan catatan tidak
menyimpang dari tugas yang diberikan pendidik.
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Kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik
merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek awal sampai akhir beserta
pengelolaannya. Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main dalam
pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivtas yang dapat mendukung tugas proyek,
pengintegrasian berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan
sumber/bahan/alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek dan keja sama
antaranggota kelompok.
Ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Melalui pendampingan
pendidik, peserta didik dapat melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah
dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan, tahap demi tahap.
Keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring pendidik.
Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah
dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek, diantaranya adalah
dengan membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni,
mengunjungi objek proyek, atau akses internet. Pendidik bertanggung jawab
memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas proyek, mulai proses
hingga penyelesaian proyek. Pada kegiatan monitoring pendidik membuat rubrik
yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek.
Kelima, penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek. Hasil
proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, karya seni, atau
karya teknologi/prakarya dipresentasikan dan atau dipublikasikan kepada peserta
didik yang lain dan pendidik atau masyarakat dalam bentuk pameran produk
pembelajaran.
Keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Pendidik dan peserta didik pada
akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas
proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakuakan secara individu maupun
kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan
pengalamannya selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang dengan
diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas proyek. Pada tahap
ini, juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dihasilkan.
10. Pembelajaran Studi Kasus
Model studi kasus produktif digunakan untuk mengembangkan
kemampuan/keterampilan memecahkan masalah. Model atau pendekatan ini sangat
sering digunakan dalam pendidikan dan pelatihan, dalam bentuk yang paling
sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Studi kasus merupakan satu bentuk
stimulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. Melalui model
ini pengajar memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan pelaku-pelaku
dalam situasi tersebut mengambil keputusan tertentu untuk memecahkan suatu
masalah. Sebagai contoh suatu kasus merosotnya kinerja perusahaan sebagai akibat
berbagai kondisi perusahaan. Peserta, dalam hal ini sebagai manajer perusahaan,
diminta mencari pemecahan masalah untuk mengatasi merosotnya kinerja tersebut.
Penyajian studi kasus dilakukan dalam bentuk “cerita” yang memuat
komponen-komponen utama seperti “aktor/pelaku”, kejadian atau situasi tertentu,
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permasalahan, dan informasi yang melatarbelakangi permasalahan. Alternatif lain
yaitu kasus yang sudah disertai dengan beberapa alternatif pemecahan masalah
berdasarkan informasi yang telah disajikan dalam kasus.
Model studi kasus membelajarkan mahasiswa melalui pengalaman dengan
menggunakan contoh situasi/kasus yang digunakan. Model ini ditujukan untuk (1)
membantu peserta mengembangkan dan mempertajam kemampuan analisis,
pemecahan masalah, dan mengambil keputusan, (2) menjadikan peserta mempunyai
pemahaman tentang berbagai sistem nilai, persepsi, dan sikap-sikap tertentu yang
berkaitan dengan situasi atau masalah tertentu, (3) menunjukkan kepada peserta
peranan dan pengaruh berbagai nilai dan persepsi terhadap pengambilan keputusan,
dan (4) mencapai sinergi kelompok dalam memecahkan suatu masalah.
Metode Pembelajaran Studi Kasus menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut. Pertama, persiapan, terdiri dari (1) mengidentifikasi dan menyusun kasus
yang akan dibahas dalam bentuk tertulis, (2) menentukan prosedur pemecahan
masalah, bila dikehendaki disertai pula dengan alternatif pemecahan masalahnya,
dan (3) menyiapkan tata kelas sesuai dengan kebutuhan untuk diskusi kelompok.
Kedua, pelaksanaan, terdiri dari (1) menjelaskan skenario studi kasus yang mencakup
prosedur kerja, waktu dan hal-hal lainnya, (2) membagi peserta dalam kelompok (3)
mengidentifikasi fakta, konsep dalam kasus, (4) menghubungkan berbagai informasi
dalam kasus, (5) menentukan permasalahan, (6) mencari alternatif pemecahan, (7)
menetapkan pilihan pemecahan terbaik, (8) mempresentasikan hasil kelompok
kepada seluruh peserta, (9) tanya-jawab dan penjelasan kelompok, dan (10) dosen
membuat kesimpulan tentang proses dan hasil studi kasus dan kaitannya dengan
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
D. Media dan Sumber Belajar
Pembelajaran tidak akan optimal hasilnya jika tidak menyertakan media
sebagai perantara materi yang akan dipelajari, atau bahkan sumber belajar. Dengan
demikian secara umum media dan sumber belajar dapat dipahami sebagai hal yang
sama, yakni sama-sama berfungsi sebagai perantara pesan dalam proses
pembelajaran agar dapat dipahami dan kuasai oleh siswa. Dalam pengembangan
kurikulum, media pembelajaran merupakan saran agar materi yang sudah
dirumuskan dalam struktur kurikulum dapat dipelajari secara lebih mudah, menarik,
dan memahamkan siswa. Media pembelajaran menjadi satu paket tak terpisahkan
dari metode atau model-model pembelajaran. Hal tersebut karena aktivitas
mempelajari suatu hal harus dengan cara atau metode tertentu. Bentuk “baku” dari
metode adalah model-model pembelajaran yang beraneka ragam.
Di sisi lain, cara belajar juga tidak mungkin jika tidak dibantu oleh media.
Dengan kata lain, aktivitas belajar harus menggunakan metode tertentu dan dibantu
oleh media atau sumber belajar tertentu yang tepat. Oleh karena itu, metode dan
media pembelajaran dapat dikatakan sebagai dua sisi dari satu keping mata uang
yang sama. Lebih lanjut, pada dasarnya terdapat banyak ragam media dan sumber
belajar, mulai dari media pembelajaran tradisional hingga modern yang berbasis
teknologi digital. Kiranya untuk praktik perkuliahan di UNNES tepat jika
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menggunakan pendekatan pembelajaran campuran (blended learning), yakni
kolaborasi perkuliahan tatap muka dan dalam jaringan (daring). Berikut di bawah ini
diulas secara singkat beberapa jenis media dan sumber belajar yang relevan untuk
menunjang tujuan pembelajaran bagi mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya di
lingkungan UNNES.
1. Media Pembelajaran Konvensional
Agak repot mengkategorisasikan beragam jenis media pembelajaran yang cara
kerja dan penggunaannya tidak dijalankan oleh listrik dan teknologi penggerak
sejenisnya. Sebut saja alat peraga untuk pelajaran kimia, fisika, dan biologi, realia,
buku-buku cetak, majalah, koran, kebun sekolah, komik, dan sejenisnya. Mediamedia pembelajaran ini juga dapat dikategorisasikan sebagai media pembelajaran
sederhana, karena produksinya dalam banyak kasus tidak terlalu sulit dan
penggunaannya juga tidak memerlukan banyak penunjang perangkat lain. Walau
media jenis ini sudah hadir lebih dulu ketimbang media yang berbasis elektronik,
namun bukan berarti ketinggalan jaman. Pembelajaran di tingkat perguruan tinggi
pun tepat menggunakan media-media pembelajaran jenis ini. Buku-buku induk
(handbook), enskilopedia, laporan penelitian, dan lainnya yang berkualitas tinggi dan
tersedia di perpustakaan universitas jelas sangat penting untuk tetap digunakan
sebagai media pembelajaran mahasiswa.
Prinsip dasar pemilihan media pembelajaran sejatinya sederhanya, yakni
dipertimbangkan apakah media pembelajaran tersebut berpotensi besar dalam
menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran atau tidak? Media pembelajaran pun
harus menyesuaikan dengan karakteristik dari mata kuliah yang akan dipelajari.
Dengan demikian alat-alat peraga, alat-alat laboratorium, dan sejenisnya tetap
relevan digunakan bagi mahasiswa program studi kimia, fisika, biologi, dan lainnya.
Terkadang hanya dengan memperhatikan tayangan audiovisual mahasiswa belum
dapat betul-betul “merasakan” bagaimana berinteraksi dengan objek yang sedang
dipelajari secara utuh. Oleh karena itu, tidak perlu semua mata kuliah dipaksa
menggunakan multimedia pembelajaran atau pembelajaran berbasis internet.
Selain itu, para dosen di lingkungan UNNES juga dianjurkan untuk
mengarahkan mahasiswa membaca buku-buku dalam bentuk cetak (print out) yang
berkualitas. Dengan demikian dosen harus menyediakan daftar buku bacaan untuk
tiap mata kuliah dan harus dipastikan buku-buku tersebut relevan dan berkualitas.
Hal ini diperlukan walau kita hidup di era Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), di mana di lingkungan kampus hampir tidak ada mahasiswa dan dosen yang
tidak membawa gawai. Karena pada dasarnya terdapat perbedaan karakteristik dan
motivasi dalam membaca informasi dan pengetahuan dari gawai dibandingkan dari
buku-buku cetak. Para pembaca informasi dari gawai relatif berorientasi cepat,
hingga membacanya model scanning dan skimming. Bukan membaca mendalam dan
analitik. Hal ini tentu tidak menguntungkan jika tidak diimbangi dengan membaca
buku secara mendalam dan analitik yang akan melatih ketekunan, ketelitian,
kejelian, dan daya imajinasi mahasiswa. Daftar bacaan tersebut perlu dimasukkan
dalam dokumen RPS yang dikembangkan oleh masing-masing dosen.
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2. Lingkungan dan Sumber Belajar Konvensional
Lingkungan belajar dan sumber belajar konvensional merupakan jenis media
pembelajaran tertua juga, barangkali setua pendidikan itu sendiri. Karena tiada
praktik pendidikan yang tidak bertempat di lingkungan tertentu, dan tidak ada
praktik pendidikan dan/atau pembelajaran tanpa sumber belajar atau media
pembelajaran. Dalam nomenklatur perkembangan pendidikan di Barat, barangkali
Academia yang didirikan di Yunani klasik oleh Plato adalah lingkungan belajar
dan/atau “lembaga” pendidikan tertua yang tercatat sejarah. Begitu juga Agora di
Alexandria merupakan lingkungan belajar dan sekaligus sumber belajar beragam
karya hebat di zamannya. Secara filosofis sekolah atau lembaga pendidikan lain dapat
disebut juga sebagai lingkungan belajar. Sekolah pun juga dapat disebut sebagai
sumber belajar, karena di sekolah siswa-siswi menemukan sumber belajar.
Agar memudahkan pemahaman, lingkungan belajar merupakan lingkungan
fisik maupun virtual tempat mempelajari banyak hal dengan cara berinteraksi antara
satu pihak dan pihak lain. Baik antara guru, siswa, mahasiswa, sesama dosen, sesama
mahasiswa, dan lainnya. Sementara itu sumber belajar dipahami sebagai tempat
maupun media yang menjadi tempat penyimpangan (repository) informasi dan ilmu
pengetahuan. Dalam hal ini lingkungan belajar konvensional berarti lingkungan
belajar fisik, antara lain lingkungan sekolah, madrasah, keluarga, taman, kebun, dan
kampus. Sumber belajar konvensional juga demikian, antara lain perpustakaan,
Pusat Sumber Belajar (PSB), laboratorium, museum, gelanggang olah raga, kolam
renang, laboratorium komputer, kimia, fisika, biologi, multimedia, radio,
broadcasting, dan sejenisnya. Dalam hal ini para dosen diharapkan dapat memilih
dengan tepat dan juga memasukkan pilihan lingkungan dan sumber belajar ke dalam
dokumen RPS.
3. Media dan Sumber Belajar Digital
Sebenarnya antara media dan sumber belajar yang basisnya teknologi digital
sangat sulit dibedakan antara keduanya. Hal tersebut karena media pembelajaran
juga berfungsi sebagai repository atau penyimpan data dan informasi yang dengan
demikian dapat disebut sebagai sumber belajar juga dalam pengertian konvensional.
Media paling popular dan hampir selalu digunakan dalam perkuliahan adalah
produk media presentasi dari Microsoft, yakni PowerPoint (PPT). Terdapat pula jenis
lain seperti Prezi, namun masih terbatas penggunanya. Selain itu multimedia
pembelajarna interaktif (MPI) juga kerap dikembangkan dan digunakan di
perkuliahan. Demikian juga dengan jenis video-video animasi dan film edukasi yang
menggeser keberadaan dari media slide dan OHP sebelumnya. Sekarang mulai
banyak dikembangkan untuk perkuliahan jenis game-game edukatif dan juga
Augmented Reality (AR). Peran LCD dalam penggunaan media-media presentasi
tersebut sangat vital.
Berikutnya, sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang pada dosen dan
mahasiswa di lingkungan UNNES sudah terbiasa menggunakan media dan sumber
belajar digital, bahkan juga lingkungan belajar digital yang familiar disebut sebagai
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lingkungan belajar virtual (virtual learning environment). Media yang paling sering
digunakan adalah surat elektronik (surel) atau email. Di awal tahun 2000-an mailing
list juga ramai digunakan sebagai lingkungan belajar virtual. Selain itu terdapat pula
weblog yang dapat dikelela secara personal maupun kolektif untuk mengunggah
materi dan berinteraksi secara dalam jaringan (daring) atau online.
Jenis media pembelajaran lain yang berkembang adalah Learning
Management System (LMS) dan Massive Open Online Course (MOOC). Produk yang
sudah banyak digunakan di dunia pendidikan antara lain Moodle, Edmodo, dan
Schoology. Media jenis ini juga disebut ingkungan belajar karena memang
dikembangkan sebagai tempat berinteraksi secara daring yang khusus mempelajari
materi tertentu. Pembelajaran di lingkungan belajar virtual ini diarahkan lebih
sistematis, lengkap dengan urutan materi pelajaran, tautan (hyperlink) ke sumber
belajar daring, tugas-tugas, hingga penilaian hasil belajar. Dalam hal ini UNNES
sendiri telah mengembangkan LMS berbasis Moodle yang dikreasi khusus untuk
perkuliahan daring di lingkungan UNNES. Selain itu UNNES juga menyediakan
Weblog bagi para dosen untuk diisi dengan materi perkuliahan dan sejenisnya.
Lumbung Media yang merupakan lini khusus dari Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Profesi (LP3) UNNES juga banyak menyediakan produk multimedia
untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi para dosen, mahasiswa, dan juga
guru di luar UNNES.
Jenis media berbasis digital lain yang sedang menjadi tren sekarang sebagai
sarana dan sumber belajar adalah jejaring sosial. Hampir tiap rombongan belajar
(rombel) mahasiswa pada angkatan dan mata kuliah tertentu memiliki grup
WhatsApp (WA) sebagai sarana berkomunikasi, juga memberi dan mengirim tugas.
Sering juga perkuliahan memanfaatkan fitur Grup yang terdapat di jejaring sosial
Facebook. Tren lain berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan publikasi
ilmiah adalah jurnal-jurnal berbasis website yang sebagian besar bebas akses dan
gratis diunduh. Antara lain jurnal-jurnal elektronik yang diindeks oleh Google
Scholar, DOAJ, Sinta, dan lainnya, juga jurnal-jurnal yang diindeks oleh pengindeks
arus utama seperti Thompson dan Scopus. Dalam hal ini UNNES pun sudah
mendorong pengembangan jurnal-jurnal di lingkungan UNNES hingga sangat
memadai sebagai referensi perkuliahan. Berkaitan dengan beragam sumber, media,
dan lingkungan belajar yang berlimpah di dunia maya tersebut, termasuk yang
dikembangkan oleh UNNES sendiri, hendaknya para dosen juga berupaya untuk
merujuknya sebagai acuan pembelajaran dan memasukkan dalam dokumen RPS.
4. Pendekatan Blended Learning
Melihat pada perkembangan terkini dari TIK yang memiliki potensi besar
dalam menunjang dan memperkaya perkuliahan, maka praktik perkuliahan di
UNNES yang menggunakan pendekatan pembelajaran campuran atau familiar
disebut sebagia blended learning. Pendekatan pembelajaran ini khusus untuk jenis
perkuliahan yang tepat jika ditunjang dan/atau dilaksanakan dengan bantuan
bantuan dunia maya, termasuk bantuan dari LMS. Sesuai dengan ketentuan dari
UNNES, yaitu Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan E-Learning di Universitas Negeri Semarang, praktik
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perkuliahan yang dikombinasikan antara tatap muka dan belajar secara daring
diperbolehkan (lihat misalnya pasal 9 ayat 1 dan 2). Catatannya, tentu tidak semua
mata kuliah tepat menggunakan media berbasis internet, oleh karenanya juga tidak
semua mata kuliah tepat menggunkan pendekatan blended learning. Jika sebuah
mata kuliah setelah dianalisis tepat jika ditunjang oleh sumber-sumber belajar di
dunia maya, termasuk tepat dilakukan juga di dunia maya, maka para dosen dapat
menggunakan pendekatan blended learning dan menuliskannya juga dalam
dokumen RPS. Agar lebih jelas tentu perlu diberi keterangan mengenai ketentuan
perkuliahan versi tatap muka dan versi daring.
E. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran
Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester
(sks) dan mahasiswa dinyatakan lulus setelah menyelesaikan paling sedikit 148 sks.
Beban belajar mahasiswa dirinci ke dalam 8 semester dan dapat diselesaikan paling
singkat 7 semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif
selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan pada
pergantian semester dapat diselenggarakan perkuliahan semester antara. Semester
antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban
belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan kuliah, responsi, seminar,
praktikum, atau praktik lapangan, dengan memberikan pengayaan dan remediasi
untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
Kegiatan praktikum dan praktik lapangan dilaksanakan memalui pembelajaran
mikro dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Pembelajaran mikro dilakukan
untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi perencanaan pembelajaran,
pelaksanaan di laboratorium, penilaian dan pemberian umpan balik oleh dosen.
Mata kuliah Pembelajaran Mikro berbobot 2 sks dan dilaksanakan di semester VI.
PLP berbobot 4 sks yang terpilah menjadi PLP 1 dengan bobot 1 sks dilaksanakan
pada semester III atau IV terintegrasi dalam Mata Kuliah Manajemen Sekolah dan
PLP 2 dengan bobot 3 sks dilaksanakan di semester VII. Pelaksanaan kegiatan PLP
diatur dalam panduan pelaksanaan PLP UNNES.
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BAB 4
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Setelah struktur kurikulum diimplementasikan dalam proses pembelajaran,
perlu cara untuk mengetahuai capaian hasil belajar. Cara ini disebut sebagai
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penilaian hasil belajar atau penilaian pembelajaran. Penilaian ini sering disebut
sebagai assessment yang dibedakan dengan evaluasi (evaluation) yang lebih bersifat
menyeluruh. Tujuan utama dari penilaian pembelajaran ini adalah mengetahui
capaian hasil belajar peserta didik yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mempertimbangkan materi-materi yang perlu dipelajari selanjutnya, bisa jadi
diperkuat materi yang belum sepenuhnya dikuasai, bisa juga lanjut ke materi
berikutnya. Di perguruan tinggi, dalam hal ini di UNNES, penilaian hasil belajar
tentu dikembangkan sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan kekhasan visi dan
misi UNNES.
A. Pengalaman dan Capaian Pembelajaran
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur proses dan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran adalah
proses interaksi antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Pedoman Penyusunan KPT 2017 menyatakan
bahwa penilaian pembelajaran meliputi tahap penilaian proses dan hasil belajar.
Penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen bertujuan untuk memantau dan
mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara
berkesinambungan.
Beberapa permasalahan sering muncul dalam proses penilaian (Dirjen Dikti,
2008), di antaranya sebagai berikut.
1. Pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa apakah termasuk penilaian
Banyak diantara dosen yang terjebak hanya memberikan angka pada
proses penilaiannya. Padahal esensi dari penilaian adalah memberikan
umpan balik pada kinerja/kompetensi yang ditunjukkan mahasiswa agar
dapat mengarah pada ketercapaian output dan outcome pembelajaran.
Angka bukanlah tujuan akhir dari penilaian.
2. Jenis kemampuan apa yang kita nilai dari mahasiswa? Dosen sering
mengalami kesulitan untuk menilai kemampuan mahasiswa. Tidak jarang
dosen kurang mampu membedakan kemampuan akhir yang akan
dinilainya. Sebagai contoh, pada saat dosen hendak menilai kognitif,
sering dipengaruhi oleh kemampuan afeksi mahasiswa seperti sikap dan
penampilan mahasiswa.
3. Apakah teknik penilaian yang kita jalankan sudah tepat sesuai
kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar? Dosen juga sering
mengalami kesulitan dalam menentukan metode penilaian yang tepat
untuk menilai kompetensi tertentu. Misalnya, pada saat dosen menilai
psikomotor, masih sering dilakukan secara ujian tertulis.
4. Bagaimana cara penilaian: apakah melalui paper/karangan? Ujian
tulis/uraian, apakah sama caranya?
5. Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk
melihat kemampuan/kompetensi mahasiswa? Masih banyak diantara
dosen yang selalu menggunakan metode ujian tertulis mulai dari awal
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penilaian sampai ujian akhir.
Lalu, bagaimana seharusnya seorang dosen UNNES menilai proses dan hasil
belajar mahasiswa? Pada awal bab 3 telah dijelaskan pentingnya kejelasan dan
kelugasan rumusan CPMK dan sub-CPMK. Rumusan sub-CPMK dengan komponen
kata kerja tindakan dan konteks tertulis secara lugas selain dapat menggambarkan
proses pembelajaran yang diselenggarakan juga akan dapat menggambarkan evaluasi
yang tepat untuk dirancangkan baik kognitif, afektif maupun psikomotor.
Kurikulum 2015 UNNES menganut dogma ‘instructional objectives as learning
outcomes (tujuan pembelajaran sebagai capaian pembelajaran)’. Tujuan
pembelajaran dinyatakan sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh mahasiswa
atau apa yang dosen harapkan dapat dilakukan/dikuasai oleh mahasiswa pada akhir
pembelajaran. Dengan demikian, sangat penting bagi dosen memberi pengalaman
belajar (learning experience) pada proses belajar mengajar agar mahasiswa dapat
mengunjukkan capaian pembelajaran yang dikehendaki sebagai hasil belajarnya.
Hubungan antara pengalaman belajar dan capaian pembelajaran dapat digambarkan
oleh Miller, et al. (2009) sebagai berikut.
mahasiswa

Pengalaman Belajar
(proses)
 mempelajari struktur sel
tumbuhan menggunakan
mikroskop di laboratorium

Capaian Pembelajaran
(produk)
 pengetahuan bagian-bagian
sel
 keterampilan menggunakan
mikroskop
 kemampuan menuliskan
laporan yang akurat tentang
pengamatan ilmiah (tumbuh
sikap jujur dan kritis)

Gambar 4.1 Hubungan pengalaman dan capaian pembelajaran
Tujuan pembelajaran sebagai capaian sikap dan keterampilan umum
pembelajaran bersumber dari lampiran Permenristek-Dikti 44/2015, sedangkan
capaian pengetahuan dan keterampilan khusus bersumber dari asosiasi program
studi sejenis dan bagi dosen telah disediakan rumusannya dalam kurikulum program
studi.
Berbasis pada pemikiran di atas maka ketika menyelenggarakan penilaian
dosen harus memastikan ada kesesuaian antara pengalaman belajar yang diberikan
kepada mahasiswa dengan tuntutan capaian pembelajarannya. Dengan kata lain, ada
kesesuaian antara pembelajaran dengan penilaiannya. Oleh karena bab ini tidak
dapat dibaca terpisah, tanpa membaca bab sebelumnya.
B. Prinsip-Prinsip Penilaian
Prinsip penilaian berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang
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SNPT mencakupi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang
dilakukan secara terintegrasi.
1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian
pembelajaran lulusan.
2. Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah (dikenal
sebagai kontrak kuliah), dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Selain berbagai macam prinsip tersebut, penilaian pembelajaran di UNNES
juga dilakukan dengan prinsip lain. Prinsip-prinsip berikut memberikan arah tentang
cara-cara mentransformasi penilaian sebagai bagian dari reformasi program studi
dengan fokus utama pada perbaikan penilaian untuk mendukung belajar dan
memberikan panduan untuk menggali potensi mahasiswa. Penilaian yang baik harus
berdasarkan pada landasan pembelajaran. Landasan ini meliputi pengorganisasian
program studi dalam memenuhi kebutuhan belajar seluruh mahasiswa, memahami
cara mahasiswa belajar, menetapkan standar tinggi pada kegiatan belajar mahasiswa,
dan memberikan kesempatan belajar mahasiswa yang memadai. Ada tujuh prinsip
berikut ini dalam menerapkan penilaian belajar.
1. Memperbaiki Capaian Pembelajaran Mahasiswa
Penilaian, baik penilaian kelas maupun berskala besar seperti penilaian untuk
mata kuliah umum (MKU), diorganisasi dengan tujuan untuk memperbaiki belajar
mahasiswa (assessment for learning). Penilaian ini berisi informasi yang sangat
bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh mahasiswa terhadap tujuan belajar
dan mengenai kemajuan belajar tiap-tiap mahasiswa. Prinsip ini bersesuaian dengan
prinsip edukatif. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode yang konsisten
dengan tujuan belajar, kurikulum, pembelajaran, dan pengetahuan mutakhir tentang
belajar mahasiswa. Penilaian kelas yang terpadu dengan kurikulum dan
pembelajaran merupakan alat utama sehingga memenuhi validitas instruksional.
Dosen mengakses belajar mahasiswa melalui metode seperti observasi terstruktur
ataupun observasi informal, wawancara, tugas belajar, ujian praktik, rekaman audio
atau videotape.
2. Mendukung Belajar Mahasiswa
Penilaian yang digunakan untuk laporan kemajuan mahasiswa dan informasi
untuk perbaikan dan akuntabilitas program studi adalah dimaksudkan untuk
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mendukung belajar mahasiswa. Dosen dan program studi membuat keputusan,
seperti kelulusan mahasiswa didasarkan pada informasi yang diperoleh secara terusmenerus/berkelanjutan, bukan data yang diperoleh dari penilaian akhir semester.
Demikian pula, informasi yang digunakan untuk perbaikan dan akuntabilitas
program studi juga berasal dari data pekerjaan dan penilaian mahasiswa yang
diperoleh secara terus-menerus. Prinsip ini bersesuaian dengan prinsip autentik.
3. Objektif bagi Semua Mahasiswa
Penilaian, termasuk di dalamnya instrumen, kebijakan, dan penerapannya,
hendaknya objektif bagi semua mahasiswa. Penilaian yang baik akan menjadi sarana
pemerkuat keyakinan bahwa semua mahasiswa akan memperoleh perlakuan yang
sama. Penilaian menggunakan berbagai metode dalam mengases kemajuan
mahasiswa serta cara-cara mahasiswa mengungkapkan pengetahuan dan
pemahamannya mengenai suatu mata kuliah. Prinsip ini bersesuaian dengan prinsip
objektif.
4. Kolaborasi Profesional
Dosen yang memiliki sikap objektif adalah penting bagi persyaratan penilaian
yang berkualitas. Pelaksanaan penilaian bergantung pada dosen yang memahami
tujuan penilaian, penggunaan berbagai metode, bekerja secara kolaboratif, dan
terlibat dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki kemampuan. Dosen
menentukan dan berperanserta dalam pengembangan profesionalitas serta bekerja
sama untuk memperbaiki sistem penilaian. Kemampuan profesional itu perlu
diperkuat melalui sekelompok dosen (team oflecturer) memberikan skor pekerjaan
mahasiswa. Program studi perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk
pengembangan profesional dosen dalam menerapkan penilaian pembelajaran.
Prinsip ini juga bersesuaiandengan prinsip objektif.
5. Partisipasi Komite Program Studi dalam Pengembangan Penilaian
Pelaksanaan penilaian perlu melibatkan mahasiswa, bersama-sama dosen, dan
pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam mengembangkan penilaian. Diskusi
tujuan dan metode penilaian perlu melibatkan orang-orang yang peduli dengan
pembentukan sistem penilaian yang berkualitas.
6. Peninjauan Kembali dan Perbaikan Asesmen
Asesmen perlu dikaji kembali dan diperbaiki untuk memastikan bahwa
asesmen itu benar-benar memberikan manfaat kepada mahasiswa. Tindakan ini
harus dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun telah dipandang memadai,
asesmen perlu diperbaiki mengingat kondisi selalu berubah dan pengetahuan yang
terjadi di masyarakat selalu meningkat. Peninjauan kembali merupakan dasar bagi
pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh asesmen. Peninjauan
kembali itu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
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sistem pendidikan. Analisis biaya manfaat (cost-benefit analysis) juga perlu
dilakukan untuk mengetahui efek asesmen terhadap belajar.
Tabel 4.2 Bentuk-bentuk Evaluasi Hasil Pembelajaran
No
Bentuk
Pengetahuan
Tes (kompetensi Hardskill)
1.
Tes seleksi

2.
Tes awal

3.
Tes akhir

4.
Tes diagnostic

5.
Tes formatif

6.
Tes sumatif

Non Tes (Kemampuan softskill)
7.
Observasi

8.
Wawancara

9.
Angket

10.
Pemeriksaan dokumen

Asesmen alternatif (softskill)
11.
Makalah/portofolio

12.
Makalah dan

presentasi
Performance

13.
Progress report

14.
Partisipasi

15.
Penulisan proposal

16.
Proyek

17.
Eksibisi

18.
Review buku

19.
Simulasi peran


Keterampilan

Sikap



































7. Keteraturan dan Kejelasan Komunikasi mengenai Penilaian
Prinsip ini bersesuaian dengan prinsip transparan dan akuntabel. Dosen dan
program studi secara jelas dan teratur mendiskusikan praktik penilaian dan
mahasiswa serta kemajuan program dengan mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.
Dosen dan program studi menyampaikan tujuan, metode, dan hasil penilaian. Dosen
dan program studi melaporkan apa yang diketahui dan yang mampu dilakukan oleh
mahasiswa, apa yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, dan apa yang akan dilakukan
oleh mahasiswa untuk perbaikan perilaku mahasiswa. Laporan tentang prestasi
belajar mahasiswa berkenaan dengan pencapaian tujuan belajar juga perlu
dilaporkan. Contoh-contoh penilaian dan pekerjaan mahasiswa perlu diperlihatkan
kepada orang tua dan masyarakat agar mereka mengetahui kinerja mahasiswa. Hasil
penilaian perlu dilaporkan bersama-sama dengan informasi tertentu yang berkaitan
dengan program dosen, ketersediaan sumber daya, dan prestasi program studi lain.
C. Teknik Penilaian
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Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan
dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
1. 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.
2. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes
lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung maksudnya dalah dosen dan mahasiswa
bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian
skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya
menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
3. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat
diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan,
dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan
kemampuan ketrampilannya.
Tabel 4.3 Teknik dan Instrumen Penilaian
Penilaian

Teknik
Instrumen
Sikap
Observasi
1. Rubrik untuk penilaian
proses dan /atau
Keterampilan Umum
Observasi, partisipasi,
2. Portofolio atau karya
unjuk kerja, tes
Keterampilan Khusus
desain untuk penilaian
Penguasaan Pengetahuan tertulis, tes lisan, dan
hasil
angket
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan
1. Observasi
Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang
diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara
orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti
guru lain, orang tua, mahasiswa, dan karyawan sekolah.Observasi adalah suatu
teknik penilaian non-tes yang menginventarisasikan data tentang sikap dan
kepribadian mahasiswa dalam pembelajarannya. Observasi dilakukan dengan
mengamati kegiatan dan perilaku mahasiswa secara langsung sehingga data yang
diperoleh dijadikan bahan penilaian.
Bentuk instrumen observasi berupa pedoman observasi yang berupa daftar
cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Daftar cek digunakan
untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau perilaku. Sedangkan skala penilaian
menentukan posisi sikap atau perilaku mahasiswa dalam suatu rentangan sikap.
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Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang
diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan.
2. Partisipasi
Penilaian partisipasi kelas memiliki beragam bentuk dan tujuan. Penilaian
partisipasi tidak cukup hanya mengukur tingkat kehadiran mahasiswa. Lebih dari
itu, partisipasi yang bisa dimasukkan ke dalam aspek penilaian adalah kemampuan
berkomunikasi secara lisan dan tertulis, kepercayaan diri, keterampilan analitis,
keterampilan menggunakan teknologi atau kemampuan bekerja dalam tim.
3. Unjuk kerja
Danielson (1998: 1) mendefinisikan penilaian unjuk kerja sebagai
“Performance assessment means any assessment of student learning that requires the
evaluation of student writing, products, or behavior. That is, it includes all assessment
with the exeption of multiple choice, matching, true/false testing, or problems with a
single correct answer”. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian belajar mahasiswa yang
meliputi semua penilaian dalam bentuk tulisan, produk atau sikap. Penilaian unjuk
kerja cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut
mahasiswa melakukan tugas tertentu, seperti: praktek di laboratorium, praktek olah
raga, presentasi, diskusi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi,
membaca puisi/ deklamasi, termasuk juga membuat busana.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes unjuk kerja adalah
ketersediaan peralatan dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk tugas-tugas
spesifik, kejelasan, dan kelengkapan instruksi. Secara garis besar penilaian
pembelajaran keterampilan pada dasarnya dapat dilakukan terhadap dua hal, yaitu:
(1) proses pelaksanaan pekerjaan, yang mencakup: langkah kerja dan aspek personal;
dan (2) produk atau hasil pekerjaan.
Pengembangan penilaian unjuk kerja dilakukan melalui kegiatan analisis
jabatan, penentuan skala rating numerik, pembuatan tes unjuk kerja, analisis
manfaat, dan generalisasi validitas.Guna mengevaluasi apakah penilaian unjuk kerja
sudah dapat dianggap berkualitas, maka berdasar pendapat Popham (Sriyono, 2004:
5) maka perlu diperhatikan tujuh kriteria sebagai berikut.
a. Generalizability, yaitu apakah kinerja peserta tes (student performance)
dalam melakukan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk
digeneralisasikan pada tugas-tugas lain. Apabila tugas-tugas yang
diberikan dalam rangka penilaian keterampilan atau penilaian unjuk kerja
sudah dapat digeneralisasikan, maka semakin baik tugas yang diberikan.
b. Authenticity yaitu, apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa
dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari.
c. Multiple foci yaitu, apakah tugas yang diberikan kepada peserta tessudah
mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan.
d. Teachability, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya
semakin baik karena adanya usaha pembelajaran. Tugas yang diberikan
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dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja adalah tugas-tugas
yang relevan dengan yang dapat diajarkan guru.
e. Fairness apakah tugas yang diberikan sudah adil (fair) untuk semua
peserta tes.
f. Feasibility, apakah tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan
atau penilaian kinerja memang relevan untuk dapat dilaksanakan,
mengingat faktor-faktor biaya, tempat, waktu atau peralatan.
g. Scorability, apakah tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan
reliabel.
Hal yang penting dalam pembelajaran keterampilan adalah diperolehnya
penguasaan keterampilan praktis, serta pengetahuan dan perilaku yang
berhubungan langsung dengan keterampilan tersebut. Sehubungan dengan itu,
maka para ahli telah mengembangkan berbagai metode pembelajaran keterampilan
yang berbeda-beda, tergantung pada sasaran atau maksud yang hendak dicapai di
dalam pembelajaran tersebut.
Model yang sederhana untuk pembelajaran keterampilan kerja adalah metode
empat tahap TWI (Training Within Industry). Tahap-tahap tersebut sebagai berikut.
a. Persiapan. Dalam hal ini, pendidik atau instruktur mengutarakan sasaransasaran latihan kerja, menjelaskan arti pentingnya latihan,
membangkitkan minat para peserta pelatihan (mahasiswa) untuk
menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam situasi yang riil.
b. Peragaan. Pada tahap ini, instruktur memperagakan keterampilan yang
dipelajari oleh mahasiswa, menjelaskan cara kerja dan proses kerja yang
benar. Dalam hal ini, instruktur harus mengambil posisi sedemikian rupa
sehingga para peserta pelatihan akan dapat mengikuti demonstrasi
mengenai proses kerja dengan baik.
c. Peniruan. Pada tahap ini, peserta pelatihan menirukan aktivitas kerja yang
telah diperagakan oleh instruktur. Dalam hal ini, instruktur mengamati
peniruan yang dilakukan oleh peserta pelatihan, menyuruh melakukannya
secara berulang-ulang dan membantu serta mendorong para peserta
pelatihan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan benar.
d. Praktik. Setelah instruktur yakin bahwa peserta pelatihan telah dapat
melakukan tugas pekerjaan dengan cara kerja yang benar, maka
selanjutnya instruktur memberikan tugas kepada peserta pelatihan untuk
melakukan tugas pekerjaannya. Dalam hal ini, peserta pelatihan
mengulangi aktivitas kerja yang baru saja dipelajarinya sampai
keterampilan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya. Instruktur melakukan
pengamatan untuk melakukan penilaian baik terhadap aktivitas atau cara
kerja peserta pelatihan maupun hasil-hasil pekerjaan atau produk yang
dihasilkannya.
Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek
(checklist), skala penilaian. Daftar cek digunakan untuk mengetahui muncul atau
tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang muncul dalam
sebuah peristiwa atau tindakan.
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4. Tes Tertulis
Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk
mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis
menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari
kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda,
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
5. Tes Lisan
Tes lisan adalah tes yang dilakukan melalui komunikasi langsung tatap muka
antara mahasiswa dan dosen, umumnya berbentuk tanya jawab face to face. Dosen
memberikan pertanyaan (interview) langsung kepada mahasiswa. Ujian lisan pada
dasarnya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dalam bentuk kemampuan
dalam mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapatnya secara lisan sesuai dengan
daftar pertanyaan yang telah ditetapkan dosen.
6. Angket
Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh
responden. Angket berfungsi sebagai alat pengumpul data. Data tersebut berupa
keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapat mengenai suatu
hal. Angket disusun berdasarkan indikator-indikator interaksi mahasiswa terhadap
pembelajaran. Dimana pengisian angket dilakukan setelah proses pembelajaran
berlangsung.

D. Instrumen Penilaian
Instrumen penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dalam bentuk
rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
1. Rubrik
Rubrik merupakan panduan asesmen yang menggambarkan kriteria yang
digunakan dosen dalam menilai dan memberi tingkatan dari hasil pekerjaan
mahasiswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu
ditunjukkan dalam suatu pekerjaan mahasiswa dengan panduan untuk mengevaluasi
masing-masing karakteristik tersebut. Manfaat pemakaian rubrik di dalam proses
penilaian adalah sebagai berikut.
a. Rubrik dapat menjelaskan deskripsi tugas.
b. Penilaian lebih objektif dan konsisten.
c. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten
dengan kriteria yang jelas.
d. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan
97

kemampuan mahasiswa.
e. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif.
f. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian
kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya.
g. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat.
h. Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif
tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung.
i. Rubrik dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa.
j. Rubrik dapat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian
kinerja belajar mahasiswa yang diharapkan.
k. Rubrik dapat menjadi pendorong dan motivator bagi mahasiswa dalam
proses pembelajaran.
l. Rubrik dapat digunakan oleh mahasiswa untuk memahami dasar-dasar
penilaian yang akan dilakukan.
Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang
diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar
mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil
belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian
menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari
capaian pembelajaran mahasiswa. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku
umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu.
Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistic rubric.
Unsur-unsur rubric antara lain (1) daftar kriteria yang diwujudkan dengan
dimensi kerja, (2) aspek-aspek atau konsep yang akan dinilai, dan (3) gradasi mutu
standar penilaian mulai tingkat yang paling sempurna hingga tingkat yang paling
buruk.
a. Jenis-Jenis Rubrik
Dalam subbab ini akan dijelaskan tiga macam rubrik, yaitu rubrik (1)
deskriptif, (2) holistik, dan (3) skala persepsi.
(1) Rubrik Deskriptif
Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan
dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Rubrik deskriptif memberikan
deskripsi karakteristik atau tolok ukur penilaian pada setiap skala nilai yang
diberikan. Format ini banyak dipakai dosen dalam menilai tugas mahasiswa karena
memberikan panduan yang lengkap untuk menilai hasil kerja mahasiswa. Meskipun
memerlukan waktu untuk menyusunnya, manfaat rubrik deskriptif bagi dosen dan
mahasiswa (sebagai umpan balik atas kinerja) melebihi usaha untuk membuatnya.
Rubrik deskriptif memiliki empat komponen atau bagian, yaitu deskripsi
tugas, skala nilai, dimensi, dan deskripsi dimensi. Bentuk umum rubrik deskriptif
ditunjukkan pada Tabel 4.4. Keempat komponen tersebut sebagai berikut.
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(2) Deskripsi tugas: menjelaskan tugasatau objek yang akan dinilai atau
dievaluasi. Deskripsi tugas ini harus benar-benar jelas agar mahasiswa
memahami tugas yang diberikan.
(3) Skala nilai: menyatakan tingkat capaian mahasiswa dalam mengerjakan
tugas untuk dimensi tertentu. Skala nilai biasanya dibagi menjadi
beberapa tingkat, misalnya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu sangat
memuaskan, memuaskan, dan cukup. Jumlah skala nilai ini bersifat
fleksibel, dapatdiperbanyak atau dikurangi sesuai kebutuhan. Pada
umumnya tiga skala nilai telah dapatmencukupi keperluan penilaian.
(4) Dimensi: Dimensi menyatakan aspek-aspek yang dinilai dari pelaksanaan
tugas yang diberikan. Sebagai contoh, dalam tugas presentasi, aspek-aspek
yang dinilai adalah pemahaman, pemikiran, komunikasi, penggunaan
mediavisual, dan kemampuan presentasi. Aspek-aspek yang dinilai dapat
saja diberikan bobot yang berbeda dalam penilaian, misalnya aspek
pemikiran diberi bobot lebih tinggi daripada aspek lain dan kemampuan
presentasi tidak terlalu tinggi dibandingkan aspek yang lain. Contoh:
diberikan bobot 30% untuk pemikiran, 10% untuk kemampuan presentasi,
dan 20% untuk yang lainnya. Pemberian bobot bergantung pada
kepentinganpenilaian.
(5) Tolok Ukur Dimensi: disebut juga tolok ukur penilaian. Merupakan
deskripsi yang menjelaskan bagaimana karakteristik dari hasil kerja
mahasiswa. Digunakan untuk standar yang menentukan pencapaian skala
penilaian, misalnya nilai sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup.

Tabel 4.4 Bentuk Umum Rubrik Deskriptif
Dimensi
Dimensi 1
Dimensi 2
Dimensi 3
Dimensi 4
Dimensi 5

Skala 1
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi

Skala 2
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi

Skala 3
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi
Tolok ukur
dimensi

(2) Rubrik Holistik
Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan
keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Berbeda dengan rubrik deskriptif yang
memiliki beberapa skala nilai, rubrik holistik hanya memiliki satu skala nilai, yaitu
skala tertinggi. Isi dari deskripsi dimensinya adalah kriteria dari suatu kinerja untuk
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skala tertinggi. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kriteria tersebut, penilai
memberi komentar berupa alasan mengapa tugas mahasiswa tidak mendapatkan
nilai maksimal. Tabel 4.5 menunjukkan bentuk umum dari rubrik holistik.
Tabel 4.5 Bentuk Umum Rubrik Holistik
Dimensi
Dimensi 1
Dimensi 2
Dimensi 3
Dimensi 4
Dimensi 5

Kriteria
Harapan Dimensi 1
Harapan Dimensi 2
Harapan Dimensi 3
Harapan Dimensi 4
Harapan Dimensi 5

Komentar

Nilai

Kelemahan rubrik holistik adalah dosen masih harus menuliskan komentar
atas capaian mahasiswa pada setiap dimensi bila mahasiswa tidak mencapai kriteria
maksimum. Karena tidak ada panduan terperinci mungkin sekali terjadi
ketidakajegan pemberian komentar atau umpan balik kepada mahasiswa. Dosen
perlu menuliskan komentar yangsama pada tugas mahasiswa yang menunjukkan
karakteristik yang sama, sehingga akan memerlukan lebih banyak waktu. Diakui
bahwa menyusun rubrik holistik lebih sederhana daripada rubrik deskriptif, namun
waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian menjadi lebih lama.
(3) Rubrik Skala Persepsi
Di dalam pembelajaran sering menggunakan rubrik deskriptif dan rubrik
holistik. Sementara rubrik skala persepsi sering digunakan untuk melakukan
penelitian atau survai. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilian
yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
Bentuk umum rubrik skala persepsi ditunjukkan pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Bentuk Umum Rubrik Skala Persepsi
Dimensi

Sangat
Setuju

Setuju

Kurang
Setuju

Tidak Setuju

Dimensi 1
Dimensi 2
Dimensi 3
Dimensi 4
Dimensi 5
b. Cara Membuat Rubrik
Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam membuat rubrik antara lain
sebagai berikut.
Pertama, mencari berbagai model rubrik. Saat ini penggunaan rubrik mulai
berkembang luas. Berbagai model rubrik dapat diperoleh dengan melakukan
pencarian di website, karena banyak institusi pendidikan dan staf pengajar yang
menaruh rubrik mereka dalam website. Berbagai model rubrik yang ada dapat
dipelajari dengan membandingkan sebuah rubrik dengan rubrik lainnya sehingga
100

menginspirasi ide-ide contoh dimensi dan tolok ukur yang selanjutnya diadaptasi
sesuai dengan tujuan pembelajaran (menggunakan atau mengadaptasi rubrik dosen
lain, tentu dengan meminta ijin kepada penulis aslinya).
Kedua, menetapkan dimensi. Setelah mengetahui pokok-pokok pemikiran
tentang tugas yang diberikan dan harapan terhadap hasil kerja mahasiswa dapat
disusun komponen rubrik yang penting, yaitu dimensi. Pembuatan dimensi
dilakukan dalam beberapa tahap: (a) membuat daftar yang berisi harapan-harapan
dosen dari tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa; (b) menyusun daftar yang
telah dibuat mulai dari harapan yang paling diinginkan; (c) meringkas daftar
harapan, jika daftar harapan masih panjang dapat disederhanakan dengan cara
menghilangkan elemen yang kurang penting atau menggabungkan elemen yang
memiliki kesamaan; (d) mengelompokkan elemen tersebut berdasarkan hubungan
yang satu dengan yang lainnya agar setiap kelompok berisi elemen-elemen yang
saling berhubungan; (e) memberi nama masing-masing kelompok dengan nama
yang menggambarkan elemen-elemen di dalamnya. Nama-nama yang diberikan
pada langkah ini disebut dengan dimensi dan elemen-elemen di dalamnya menjadi
deskripsi dimensi untuk skala tertinggi.
Ketiga, menentukan skala. Tingkat pencapaian hasil kerja mahasiswa untuk
setiap dimensi ditunjukkan dengan skala penilaian. Jumlah skala yang dianjurkan
sesuai dengan tingkatan penilaian yang ada di program studi masing-masing,
misalnya penilaian sampai skala 5, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan
sangat kurang. Semakin banyak skala yang dipergunakan semakin tidak mudah
membedakan tolok ukur setiap dimensi, sehingga dapat menimbulkan subjektif.
Tingkatan skala yang digunakan harus jelas dan relevan untuk dosen dan mahasiswa.
Berikut beberapa contoh nama tingkatan skala penilaian: (a) melebihi standar,
memenuhi standar, mendekati standar, di bawah standar; (b) bukti yang lengkap,
bukti cukup, bukti yang minimal, tidak ada bukti; (c) sangat baik, baik, cukup,
kurang; dan seterusnya. Apapun nama yang digunakan pada setiap tingkatan skala,
dosen dan mahasiswa mengerti dengan jelas, skala yang mencerminkan hasil kerja
mahasiswa yang dapat diterima.
Keempat, membuat tolok ukur pada rubrik deskriptif. Pada penyusunan
rubrik deskriptif, setelah skala penilaian didefinisikan, langkah selanjutnya adalah
membuat deskripsi dimensi (tolok ukur dimensi) untuk setiap skala. Tahapan
pembuatan tolok ukur dimensi yaitu (1) tolok ukur dimensi untuk skala tertinggi
sudah dibuat sebelumnya, yaitu daftar-daftar yang berupa harapan-harapan dosen
pada tugas mahasiswa, (2) membuat tolok dimensi untuk skala terendah yang
merupakan kebalikan tolok ukur dimensi untuk skala tertinggi, dan (3) membuat
deskripsi dimensi untuk skala pertengahan. Semakin banyak skala yang digunakan,
semakin sulit membedakan dan menyatakan secara tepat tolok ukur dimensi yang
dapat dimasukkan dalam suatu skala nilai. Jika menggunakan lebih dari tiga skala,
tolok ukur dimensi yang dibuat terlebih dahulu adalah yang paling luar atau yang
lebih dekat ke skala tertinggi atau terendah. Kemudian selangkah demi selangkah
menuju ke bagian tengah.
Rubrik dan segala bentuk penilaiannya diharapkan dapat diketahui secara
terbuka oleh mahasiswa di awal semester. Oleh karenanya, pada saat proses
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perencanaan studi (pengisian KRS), semua perencanaan dan alat pembelajaran harus
telah diterimakan pada mahasiswa, hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar
mahasiswa.
2. Portofolio
Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan
pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya
mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa
yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian
pembelajaran. Macam penilaian portofolio antara lain adalah (1) portofolio
perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan
pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani, (2)
portofolio pamer/showcase berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil
kinerja belajar terbaiknya, dan (3) portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh
hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran.
D. Mekanisme Penilaian
Merujuk pasal 22 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka
mekanisme penilaian di UNNES terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa sesuai
dengan rencana pembelajaran.
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa.
4. Mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan, melalui laman https://akademik.unnes.ac.id
menu Dosen: Input Nilai Mata Kuliah. Dokumentasi hasil belajar
mahasiswa disimpan oleh program studi maupun dosen sebagai arsip dan
layanan jika ada mahasiswa yang mempertanyakan hasil penilaian dosen.
Dokumentasi hasil penilaian hasil belajar di UNNES disajikan
sebagaimana Gambar 4.2.
E. Prosedur Penilaian
Prosedur penilaian secara umum mencakupi tahap perencanaan, kegiatan
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan
melalui penilaian bertahap/berblok dan/atau penilaian ulang. Prosedur penilaian
ditempuh tahapan sebagai berikut.
Pertama, tahap perencanaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi
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kemampuan yang diharapkan sebagaimana tercantum pada RPS. Kemampuan yang
diharapkan adalah apa yang dapat mahasiswa kerjakan. Misalnya, dalam
pembelajaran Pancasila, dosen menghendaki agar mahasiswa memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip demokratis, seperti perlindungan hak-hak warga
negara.

Gambar 4.2 Dokumentasi Hasil Belajar Mahasiswa
Kedua, tahap pemberian tugas atau soal yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa. Setelah mengidentifikasi kemampuan yang diharapkan, pertanyaan
berikutnya adalah apakah yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar memiliki
kemampuan yang diharapkan. Dalam hal ini, mahasiswa belajar dan
mendemonstrasikan kemampuan tersebut dengan berbagai cara, misalnya, dengan
cara membaca, berbicara, berdiskusi, bermain peran, menulis, mengambil
keputusan, atau memecahkan masalah.
Ketiga, tahap observasi ketercapaian pemenuhan tugas. Dalam tahap ini,
dosen mengobservasi proses penyelesaian tugas oleh mahasiswa dengan
menggunakan instrumen yang disediakan.
Keempat, tahap pengembalian hasil observasi. Dalam tahap ini, dosen
memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengetahui
kelemahan dan ketercapaian kemampuan yang diharapkan. Dengan demikian
mahasiswa dapat memperbaiki strategi belajarnya terutama pada aspek yang masih
lemah.
Kelima, tahap pemberian nilai akhir. Tahapan yang dilakukan dari butir a
sampai d dilakukan secara berkelanjutan untuk seluruh kemampuan yang
diharapkan. Ketercapaian seluruh kemampuan yang diharapkan dalam satu mata
kuliah diwujudkan dalam bentuk nilai akhir mata kuliah.
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BAB 5
EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Pada dasarnya kurikulum harus selalu ditinjau dan disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan
dunia kerja. Hal ini penting mengingat hal yang pelajari di lembaga pendidikan,
khususnya di perguruan tinggi, termasuk di lingkungan UNNES, harus selalu relevan
dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Jika tidak, maka akan muncul
jarak antara hal yang dipelajari dengan kebutuhan riil di masyarakat. Upaya untuk
meninjau kurikulum ini dapat disebut sebagai evaluasi kurikulum, selain itu dapat
juga disebut sebagai evaluasi program pembelajaran, karena fokus evaluasi lebih
pada praktik pembelajaran yang dapat disebut juga sebagai program pembelajaran.
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A. Beberapa Model Evaluasi Program Pembelajaran
Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain
perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan hasil evaluasi
kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan
dalam mengevaluasi kurikulum antara lain (1) model evaluasi formatif-sumatif, (2)
model evaluasi dikrepansi provus, (3) model evaluasi Daniel Stufflebeam’s CIPP
(Context, input, process, product), (4) model evaluasi empat level Donald L.
Kirkpatrick; dan lainnya. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada bab
ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus untuk mengevaluasi
kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan
bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar
standar pendidikan nasional (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015).
Model evaluasi dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait
satu tahapan tahapan berikutnya, sebagai berikut

Gambar 5.1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus
Kelima tahapan tersebut yaitu (1) tahap perancangan, (2) tahap instalasi, (3)
tahap proses, (4) tahap hasil, dan (5) tahap pembiayaan. Evaluasi pada tiap tahapan
dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan
standar kinerja unsur tersebut yang telah ditetapkan (Provus, 1969).
Tabel 5.1 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

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

Gambar 5.2 Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus
B. Contoh Evaluasi Program Pembelajaran
Selanjutnya, mari kita simak contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan siklus
kurikulum pendidikan tinggi pada Gambar 5.2, tentu saja setiap program studi atau
institusi perguruan tinggi dapat memilih unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi
berbeda dari contoh berikut. Ada 7 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan,
desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian
pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari
satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya, seperti yang
dijelaskan pada tabel di bawah.
Tabel 5.2 Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian
Provus
Tahap Evaluasi
I
Analisis
Kebutuhan

Kinerja Mutu
1. Profil lulusan;
2. Bahan kajian;

II
3. CPL Prodi (KKNI &
Desain &
SN-Dikti);
Pengembangan 4. Mata kuliah (sks,
Kurikulum
bahan kajian, bentuk
pembelajaran,
metode
pembelajaran);
5. Perangkat
Pembelajaran (RPS,

Standar Kinerja Mutu
1. Renstra PT, Asosisasi
Prodi/profesi;
2. Renstra PT, Asosisasi
Prodi/profesi, konsosrsium
bidang ilmu;
3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti,
Profil Lulusan;
4. Standar Isi & Proses SN-Dikti
& SPT, CPL Prodi & Bahan
kajian;
5.

Standar Isi & Proses SN-Dikti
& SPT, Panduan-Panduan,
Mata kuliah;
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Tahap Evaluasi

III
Sumber daya

IV
Proses
Pelaksanaan
Kurikulum

V
Capaian
Pelaksanaan
Kurikulum
VI
Pembiayaan

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kinerja Mutu
RT, Instrumen
Penilaian, bahan ajar,
media pembelajaran);
Dosen & Tendik
(Kualifikasi &
Kecukupan);
Sumber belajar;
Fasilitas belajar;
Pelaksanaan
pembelajaran;
Kompetensi dosen;
Kompetensi tendik;
Sumber belajar;
Fasilitas belajar;
Capaian CPL;
Masa Studi;
Karya ilmiah;

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

Standar Kinerja Mutu

6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti,
SEPERTI;
7. SN-Dikti, SPT;
8. SN-Dikti, SPT;
9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK;
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SN-Dikti, SPT, RPS-MK;
SN-Dikti, SPT;
SN-Dikti, SPT;
SN-Dikti, SPT;
CPL Prodi, Kurikulum Prodi;
SN-Dikti, SPT, Kurikulum
Prodi;
16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum
Prodi;
17. Standar pembiayaan: SNDikti, SPT.

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

Gambar 5.3 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.
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Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang
prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan khusus.
Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jejang program
studinya? khususnya pada aspek sikap, dan ketrampilan umum. Secara keseluruhan
apakah CPL Prodi menggambarkan profil luliusan yang telah ditetapkan? Jika ada
perbedaan atau ketidak sesuaian dengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu
dilakukan modivikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi
tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluai CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap
butir CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan
menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi
terhadap mata kuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu akan
terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti yang tersaji pada tabel 5.2.
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LAMPIRAN
Contoh Instrumen Penilaian

Contoh Rubrik Deskriptif
1. Penilaian Presentasi Lisan
Deskripsi Tugas:
Skala
Dimen
si
Organis
asi

Isi

Sangat
Baik
Skor  81
Terorgani
sasi
dengan
menyajik
an fakta
yang
didukung
oleh
contoh
yang
telah
dianalisis
sesuai
konsep
Isi
mampu
menggugah
pendengar
untuk
mengemb
angkan
pikiran

Baik
(61-80)

Cukup
(41-60)

Kurang
(21-40)

Terorgani
sasi
dengan
menyajik
an fakta
yang
meyakink
an untuk
mendukung
kesimpul
ankesimpul
an
Isi akurat
dan
lengkap.
Para
pendengar
menambah
wawasan
baru
tentang
topik
tersebut

Presentasi
mempunya
i fokus dan
menyajika
n beberapa
bukti yang
mendukung
kesimpulankesimpulan

Cukup
fokus
namun
bukti
kurang
mencuku
pi untuk
digunaka
n dalam
menarik
kesimpul
an

Isi secara
umum
akurat
tetapi tidak
lengkap.
Para
pendengar
bisa
mempelaja
ri beberapa
fakta yang
tersirat,
tetapi
mereka
tidak
menambah
wawasan
baru
tenatang

Isinya
kurang
akurat
karena
tidak ada
faktual,
tidak
menambah
pemaham
an pendengar.

Sangat
Kurang
(20)
Tidak ada
organisasi
yang
jelas.
Fakta
tidak
digunaka
n untuk
menduku
ng
pernyataan.

Isinya
tidak
akurat
atau
terlalu
umum.
Pendenga
r tidak
belajar
apapun
atau
kadang
menyesat
kan.

i

Skala
Dimen
si

Sangat
Baik
Skor  81

Baik
(61-80)

Cukup
(41-60)

Kurang
(21-40)

Sangat
Kurang
(20)

topik
tersebut.
Gaya
Present
asi

Berbicara
dengan
semangat,
menularkan
semangat
antusias
me pada
pendengar.

Pembicar
a tenang
dan
menggun
akan
intonasi
yang
tepat,
berbicara
tanpa
bergantu
ng pada
catatan,
berbicara
secara
intensif
dengan
pendengar.
Pembicar
a selalu
kontak
mata
dengan
pendengar.

Secara
umum
pembicara
tenang,
tetapi
dengan
nada yang
datar dan
cukup
sering
bergantung
pada
catatan.
Kadangkadang
kontak
mata
dengan
pendengar
diabaikan.

Berpatoka
n pada
catatan,
tidak ada
ide yang
dikemban
gkan di
luar
catatan,
suara
monoton.

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

2. Penilaian Kemampuan Membuat Rancangan
Deskripsi Tugas:
Indikator Kinerja
Rancangan yang disajikan tidak teratur dan
tidak menyelesaikan permasalahan
Rancangan yang disajikan teratur namun
kurang menyelesaikan permasalahan
Rancangan yang disajikan sistematis,
menyelesaikan masalah namun kurang dapat
diimplementasikan

Grade
Sangat Kurang

Skor
20

Kurang

21-40

Cukup

41-60

ii

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

Baik

61-80

Sangat Baik

81

3. Penilaian Sesama Anggota Tim
Deskripsi Tugas:
Dimensi
Kontribusi
pada Tugas

Luar Biasa
Sangat
berkontribusi
dalam hasil kerja
tim.

Kepemimpinan Secara rutin
melakukan
kepemimpinan
yang baik.

Kolaborasi

Menghargai
pendapat orang
lain dan
berkontribusi
besar dalam
diskusi
kelompok.

Baik
Berkontribusi
secara “adil”
dalam hasil
kerja tim.
Menerima
”pembagian
yang adil” dari
tanggung
jawab
kepemimpinan.
Menghargai
pendapat orang
lain dan
berkontribusi
dalam diskusi
kelompok.

Di bawah
harapan
Membuat
beberapa
kontribusi
nyata dalam
hasil kerja tim.
Jarang atau
tidak pernah
berlatih
tentang
memimpin.
Tidak
berkontribusi
pada diskusi
kelompok atau
sering gagal
berpartisipasi.

4. Penilaian Kemampuan Berbicara Bahasa Asing
Deskripsi Tugas:
Kriteria
Kelancaran (fluency)

Pengucapan
(pronunciation)

Indikator
Lancar
Kurang
lancar
Tidak lancar
Baik
Kurang baik
Tidak baik

Skor
3
2
1
3
2
1
iii

Intonasi (Intonation)

Pilihan kata (diction)

Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Tepat
Kurang tepat
Tidak tepat

3
2
1
3
2
1

5. Penilaian Unjuk Kerja
Deskripsi Tugas:
Skor

No.

Dimensi

1

Menyiap
kan alat
dan
bahan

2

Menafsir
kan
peristiwa
yang
akan
terjadi

3

Melakuka Mampu
n praktik melakukan
praktik
dengan
menggunaka
n seluruh
prosedur
(100%) yang
ada.

4
Menyiapkan
semua alat
dan bahan
yang
diperlukan
sesuai
spesifikasi

Mampu
memberikan
penafsiran
benar (100%)
secara
substantif.

3
Menyiapaka
n semua
alat dan
bahan yang
diperlukan
tetapi
sebagian
tidak sesuai
spesifikasi
Mampu
memberikan
penafsiran
kurang
benar(75%)
secara
substantif.

Mampu
melakukan
praktik
dengan
menggunak
an sebagian
prosedur
(75%) yang
ada.

2
Menyiapka
n alat
lengkap
tetapi
bahan
tidak
lengkap

1
Menyiapka
n alat dan
bahan yang
diperlukan
tetapi tidak
lengkap

Mampu
memberika
n
penafsiran
kurang
benar
(50%)
secara
substantif.
Mampu
melakukan
praktik
dengan
mengguna
kan
sebagian
prosedur
(50%) yang
ada.

Tidak
mampu
memberika
n
penafsiran
benar
secara
substantif.
Tidak
mampu
melakukan
praktik
dengan
mengguna
kan
prosedur
yang ada.

iv

No.

Dimensi

4

Laporan
hasil
pengama
tan

5

Mempres
entasikan
hasil
praktik

Skor
4
Memperoleh
deskripsi
hasil
pengamatan
secara
lengkap
(100%) sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan.

3
Memperoleh
deskripsi
hasil
pengamatan
kurang
lengkap
(75%) sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan

2
Memperole
h deskripsi
hasil
pengamata
n kurang
lengkap
(50%)
sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan.

1
Tidak
memperole
h deskripsi
hasil
pengamata
n kurang
lengkap
sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan.

Mampu
mempresenta
si-kan hasil
praktik
dengan
memenuhi 4
kriteria:
benar secara
substantif,
bahasa
mudah
dimengerti,
penyajian
yang
menarik, dan
disampaikan
secara
percaya diri.

Mampu
mempresent
asikan hasil
praktik
dengan
memenuhi 3
kriteria.

Mampu
memprese
ntasikan
hasil
praktik
dengan
memenuhi
2 kriteria.

Mampu
memprese
ntasikan
hasil
praktik
dengan
memenuhi
1 kriteria.

Rerata skor
yang diperoleh
6. Penilaian Tugas Proyek
Deskripsi Tugas:
Dimensi
Data
terkumpul
Penyajian
Data

Deskripsi
Lengkap (3 data)
Kurang lengkap (2 data)
Tidak lengkap (1 data)
Jelas dan rapi
Jelas tetapi tidak rapi
Tidak jelas tetapi rapi

Skor
3
2
1
3
2
1
v

Dimensi
Ulasan

Interpretasi
data

Deskripsi
Ulasan sebab akibat berhubungan dengan
data-data yang diperoleh
Ulasan sebab akibat tidak berhubungan
dengan data-data yang diperoleh
Ulasan sebab akibat tidak sesuai
Interpretasi data atau fakta berdasarkan
konsep yang dimiliki
Interpretasi data atau fakta tidak
berdasarkan konsep yang dimiliki
Interpretasi data atau fakta yang tidak
tepat

Skor
3
2
1
3
2
1

Contoh Rubrik Holistik
1. Penilaian Kemampuan Presentasi Menggunakan Rubrik Holistik
Deskripsi Tugas:
Dimensi

Bobot

Penguasaan materi
Ketepatan menyelesaikan
masalah
Kemampuan komunikasi
Kemampuan menghadapi
pertanyaan
Kelengkapan alat peraga
dalam presentasi
Nilai akhir

30%
30%

Nilai

Komentar
(Catatan)

Nilai
Total

20%
10%
10%
100%

vi

Contoh Portofolio
1. Penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel
jurnal ilmiah.
Capaian pembelajaran yang diukur:
a. Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema
tertentu;
b. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.
Aspek Penilaian
No

Skor

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

1.

Artikel berasal dari jurnal
terindeks dalam kurun waktu
3 tahun terakhir
2. Artikel berkaitan dengan
tema....
3. Artikel sekurang-kurangnya
membahas tentang...(sub
materi)
4. Ketepatan meringkas isi
bagian-bagian penting dari
abstrak artikel
5. Ketepatan meringkas konsep
pemikiran penting dalam
artikel
6. Ketepatan meringkas
metodologi yang digunakan
dalam artikel
7. Ketepatan meringkas hasil
penelitian dalam artikel
8. Ketepatan meringkas
pembahasan hasil penelitian
dalam artikel
9. Ketepatan meringkas
simpulan hasil penelitian
dalam artikel
10. Ketepatan memberikan
komentar pada artikel jurnal
yang dipilih
Jumlah skor tiap ringkasan
artikel
Rata-rata skor yang diperoleh

vii
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PRAKATA
Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas
Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan akademik atau Program Sarjana
Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Seiring terbitnya
Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, UNNES
melakukan rekonstruksi pendidikan baik pada Program Sarjana Pendidikan maupun
Program PPG. Untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk membentuk
kesiapan sebagai calon pendidik, maka mahasiswa Program Sarjana Pendidikan
diberikan program pemagangan di sekolah yang disebut dengan Pengenalan
Lapangan Persekolahan.
Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah
proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program
Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. Untuk mahasiswa program sarjana kependidikan
UNNES, pelaksanaan PLP Tahap 1 diintegrasikan ke dalam mata kuliah Manajemen
Sekolah dengan bobot 3 sks mencakup 2 sks teori dan 1 sks praktik. Mata kuliah
tersebut wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 (tiga) untuk Fakultas Ilmu Sosial
(FIS), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan
Fakultas Ekonomi (FE), dan mahasiswa semester 4 (empat) untuk Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan
Fakultas Teknik (FT).
Sebagai tahap lanjutan dari PLP Tahap 1, mahasiswa program sarjana
kependidikan wajib menempuh mata kuliah PLP yang dimaksudkan untuk
memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui
berbagai bentuk aktivitas di sekolah. Mata kuliah PLP ditujukan untuk memberikan
bekal pada mahasiswa terkait tugas guru, baik tugas akademik maupun administrasi.
PLP dilaksanakan di semester 7 dengan bobot 3 sks.
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PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN
TAHAP I

A. Pengertian
Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
mengamanatkan adanya program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) bagi
mahasiswa
Program
Sarjana
Pendidikan.
PLP
merupakan
kegiatan
pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana
Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di
satuan pendidikan. Universitas Negeri Semarang memilah program PLP ke dalam 2
bagian, yakni PLP Tahap I yang terintegrasi dengan mata kuliah Manajemen Sekolah
dan PLP Tahap II ke dalam mata kuliah PLP . Kegiatan PLP Tahap I berisi aktivitas
observasi, analisis dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur
sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang
pendidikan dan pembelajaran.
B. Tujuan
PLP Tahap I dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui
beberapa bentuk kegiatan di sekolah antara lain.
1.
2.
3.
4.

Observasi tentang profil/kultur sekolah.
Observasi struktur organisasi dan tata kelola di sekolah;
Observasi peraturan dan tata tertib sekolah;
Observasi kegiatan-kegiatan formal di sekolah (misalnya: upacara bendera,
rapat);
5. Observasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler; dan
6. Observasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.
C. Ruang Lingkup
Inti dari kegiatan PLP Tahap I adalah aktivitas observasi, analisis dan
penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen
sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan
pembelajaran.
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D. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar
Untuk memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, dan pembelajaran
yang mendidik, dan untuk membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik, setelah
mengikuti kegiatan PLP Tahap I para mahasiswa diharapkan memiliki capaian
pembelajaran sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.

Mendeskripsikan profil/kultur sekolah,
Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah,
Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah,
Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah,
Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan
ekstrakurikuluer, dan
6. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasan dan kebiasan positif di sekolah.
PLP Tahap I merupakan bagian dari perkuliahan Manajemen Sekolah dengan
bobot 3 sks meliputi 2 sks teori dan 1 sks praktik. Mata kuliah ini diselenggarakan di
semester ketiga untuk Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial (FIS),
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), dan di semester keempat untuk Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas
Teknik (FT), dan Fakultas Ekonomi (FE).
D. Persyaratan
1. Mahasiswa
Mahasiswa peserta PLP Tahap 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Aktif sebagai Mahasiswa Program Sarjana Pendidikan pada semester
berjalan.
b. Telah mengisi Kartu Rencana Studi pada semester berjalan dan
mencantumkan mata kuliah Manajemen Sekolah.
c. Telah lulus/sedang menempuh kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan
(MKDK) yang meliputi Pengantar Ilmu Pendidikan, dan Psikologi
Pendidikan.
d. Telah mengumpulkan beban studi minimal 40 sks.
2. Dosen Pembimbing
Dosen pembimbing untuk PLP Tahap I adalah dosen pengampu mata kuliah
Manajemen Sekolah. Dosen pemibimbing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan, dan
paling sedikit satu di antara ijazah yang diperoleh berasal dari progam studi
kependidikan.
b. Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan wajib memiliki sertifikat
pelatihan pembelajaran Pengembangan Keterampilan Instruksional (Pekerti)
dan/atau Aplied Approach (AA).
c. Memiliki jabatan paling rendah Asisten Ahli
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3. Sekolah Mitra
Sekolah mitra untuk PLP Tahap I memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik).
b. Berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP Tahap I.
E. Pelaksanaan
PLP Tahap I dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut.
1. PLP Tahap I merupakan bagian dari perkuliahan Manajemen Sekolah.
2. Dosen pengampu (sekaligus sebagai dosen pembimbing), membentuk
kelompok mahasiswa dengan keanggotaan setiap kelompok paling banyak 15
mahasiswa.
3. Setiap kelompok melaksanakan observasi ke sekolah/lapangan untuk
mendapatkan data tentang (1) karakteristik umum peserta didik, (2) struktur
organisasi dan tata kerja sekolah, (3) peraturan dan tata tertib sekolah, (4)
kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah, (5) kegiatan-kegiatan rutin
berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan (6) praktik-praktik
pembiasan dan kebiasan positif di sekolah. Surat pengantar observasi
diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendididikan dan Profesi (LP3).
4. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan PLP Tahap I.
5. Laporan pelaksanaan PLP Tahap I dipaparkan di kelas dan dinilai oleh Dosen
Pembimbing.
6. Penilaian akhir mata kuliah Manajemen Sekolah ditentukan oleh dosen
pengampu dengan bobot penilaian teori dan praktik sebesar 2 : 1.
7. Pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan mengikuti Buku Panduan yang
diterbitkan oleh Pusat Pengembangan PPL dan Inovasi Pembelajaran LP3
UNNES.
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PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN
TAHAP II

A. Pengertian
Pengenalan Lapangan Persekolahan Tahap II yang selanjutnya disebut
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah tahapan kedua dalam Pengenalan
Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester
ketujuh. Program ini dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik
kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah.
B. Tujuan
Setelah mengikuti kegiatan PLP mahasiswa diharapkan dapat memantapkan
kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan
kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan
sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru.
Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru.
Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan
ajar, dan perangkat evaluasi.
Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran.
Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing
PLP, dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, serta
pemantapan jati diri calon pendidik.
Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan
ekstrakurikuler.
Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administasi
guru.
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C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup PLP meliputi semua tugas guru, baik tugas akademik maupun
administrasi.
D. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar
Untuk memperkuat dan mengintegrasikan kompetensi pemahaman peserta
didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian,
dan kepribadian, dan untuk memberikan kesiapan calon pendidik, setelah mengikuti
kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan mahasiswa dibawah bimbingan guru
pamong diharapkan memahami tentang:
1. analisis kurikulum,
2. penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, media, LKS, bahan ajar,
instrumen penilaian);
3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam model
dan media pembelajaran;
4. pengelolaan kelas;
5. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
6. pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran;
7. pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ektrakurikuler; dan
8. pekerjaan administrasi guru.
Beban belajar PLP sebesar 3 sks atau setara dengan 8.160 menit (136 jam atau 4
minggu) dalam bentuk praktik di sekolah/lapangan.
E. Persyaratan
1. Mahasiswa
Mahasiswa peserta PLP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. telah lulus mata kuliah paling sedikit 90 sks pada semester sebelumnya;
b. telah lulus Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) dan mata kuliah
pembelajaran; dan
c. telah lulus mata kuliah pembelajaran mikro dengan nilai paling rendah B.
2. Dosen Pembimbing
Dosen pembimbing untuk PLP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan, dan
paling sedikit satu di antara ijazah yang diperoleh berasal dari progam studi
kependidikan.
b. Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan wajib memiliki sertifikat
pelatihan pembelajaran Pengembangan Keterampilan Instruksional
(Pekerti) dan/atau Aplied Approach (AA).
c. Memiliki jabatan paling rendah Asisten Ahli.

Pengenalan Lapangan Persekolahan Universitas Negeri Semarang

9

3. Guru Pamong
Guru pamong untuk PLP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Berstatus guru tetap di tempat pelaksanaan Pengenalan Lapangan
Persekolahan;
b. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan
bersertifikat pendidik;
c. Memiliki jabatan paling rendah Guru Muda; dan
d. Ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan Pengenalan Lapangan
Persekolahan.
4. Sekolah Mitra
Sekolah mitra untuk PLP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik).
b. Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong.
c. Berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP.
F. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PLP sebagai berikut.
1. Pelaksanaan PLP dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman
Lapangan dan Inovasi Pembelajaran LP3 UNNES.
2. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi
Pembelajaran LP3 UNNES melaksanakan kerjasama dengan sekolah mitra
dalam penempatan mahasiswa.
3. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi
Pembelajaran LP3 UNNES melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa
sebelum diterjunkan ke sekolah mitra.
4. Peserta PLP melakukan kegiatan sebagai berikut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru;
Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru;
Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran,
bahan ajar, dan perangkat evaluasi;
Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran;
Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen
pembimbing PLP, dengan tujuan merasakan langsung proses
pembelajaran, serta pemantapan jati diri calon pendidik;
Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan
ekstrakurikuler;
Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administasi
guru; dan
Menyusun laporan pelaksanaan PLP ke dosen pembimbing sebagai
bagian dari penilaian.
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5. Dosen pembimbing PLP melakukan pembimbingan paling sedikit 2 (dua)
kali bimbingan di sekolah mitra.
6. Guru Pamong melakukan pembimbingan melekat secara intensif selama
mahasiswa melakukan PLP di sekolah mitra, dan melakukan penilaian.
7. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi
Pembelajaran LP3 UNNES melaksanakan monitoring dan evaluasi PLP.
8. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi
Pembelajaran LP3 UNNES mengkoordinasikan penarikan peserta PLP dari
sekolah mitra.
9. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Inovasi
Pembelajaran LP3 UNNES melaksanakan pengumpulan atau pengunggahan
nilai PLP oleh dosen pembimbing PLP dan Guru Pamong.
10. Pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan mengikuti Buku Panduan yang
diterbitkan oleh Pusat Pengembangan PPL dan Inovasi Pembelajaran LP3
UNNES.
G. Sistem Pembimbingan
1.

Mahasiswa peserta PLP dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong.

2.

Satu dosen pembimbing PLP paling banyak membimbing 8 (delapan) orang
mahasiswa, dan satu guru pamong membimbing paling banyak 4 (empat)
mahasiswa.

3.

Dosen pembimbing PLP melakukan pembimbingan secara intensif, baik melalui
kegiatan tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya.

4. Dosen pembimbing PLP melakukan pembimbingan paling sedikit 2 (dua) kali
bimbingan di sekolah mitra.
5.

Proses pembimbingan oleh dosen pembimbing PLP meliputi: (a) refleksi hasil
kegiatan yang dilakukan mahasiswa; (b) identifikasi permasalahan dan hambatan
yang dihadapi mahasiswa; serta (c) identifikasi alternatif solusi permasalahan yang
dihadapi mahasiswa.

6. Guru pamong melakukan pembimbingan melekat secara intensif selama mahasiswa
melakukan PLP di sekolah mitra, meliputi: penyusunan perangkat pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler, dan pelaksanaan pekerjaan administrasi guru.
7.

Pelaksanaan pembimbingan mengikuti Buku Panduan yang diterbitkan oleh Pusat
Pengembangan PPL dan Inovasi Pembelajaran LP3 UNNES.
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