
Workshop Kurikulum 
Pendidikan Tinggi  

Rd. Funny Mustikasari Elita 
Kepala Satuan Penjaminan Mutu 



ASPEK 
INTERNAL 

ASPEK 
EKSTERNAL 

Analisis 
SWOT 
(University 
values) 
(Scientific vision 
PS) 

Tracer study 
(Need 

assessment) 
(Market signal) 

KEBIJAKAN 

UNIVERSITAS & 

PROGRAM STUDI  

Pemilihan bahan 
kajian (peta 

IPTEKS) 

Penilikan terhadap 
ke 5 elemen 
kompetensi 

Rincian bahan 
kajian : 

Tingkat keluasan, 
Tingkat 

kedalaman, 
Tingkat 

kemampuan  yang 
ingin dicapai Konsep integrasi 
bahan kajian 

Keterlibatan 

semua dosen 

konsep struktur 

kurikulum & sillabus 

Struktur kurikulum & 

rencana pembelajaran 

Matriks 
kompetensi 

dengan bahan 
kajian 

Konsep mata 
kuliah dan 

besarnya sks 

Kel. Studi/ lab, 

Bid. studi terkait 

Forum PS  

Ketetapan 

Program studi 

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM 

Konsep 

kurikulum dan 

kompetensi  

DOKUMEN KURIKULUM BARU 

PROFIL 
LULUSAN 

RUMUSAN KOMPETENSI 

(learning outcomes) 

Konsep UNESCO 

Deskriptor KKNI 

& standar BSNP 

Kesepakatan PS 

sejenis 

Masukan dari 

Asosiasi &       

Stake holders 

Tim Kurikulum 

Program Studi 

Konsep 

pembelajaran SCL 

Strategi 

pembelajaran SCL 



OBE-Curriculum Platform 

Visi – Misi PT, Graduate Profile 
Disusun oleh Senat Akademik PT 1 

Visi – Misi Fakultas 
Disusun oleh Senat Fakultas 

2 

Tujuan Prodi/PEO 
Disusun oleh Senat Fakultas, 
Advisory Board 
Capaian Lulusan/PLO/SO/LG 

Disusun oleh Tim Kurikulum 

3 

4 



OBE-Curriculum Platform 

Capaian Lulusan/PLO/SO/LG 
Disusun oleh Tim Kurikulum 

1 

Kurikulum dan Pembelajaran 
Disusun oleh Tim Kurikulum 

2 

Asesmen Matakuliah 
Dilakukan oleh Dosen 

3 

Asesmen PLO 
Dilakukan oleh Tim Kurikulum/ 
Tim Adhoc 

4 

Umpan 
Balik 



Penyusunan PLO/SO/LG 

PEO 
Pernyataan yang secara luas 
menggambarkan pencapaian 
karir dan professional yang 
disiapkan oleh program studi 
untuk dicapai oleh lulusannya 
dalam beberapa tahun 
pertama setelah lulus 

Akreditasi 
Internasional 

BAN-PT, KKNI 
PEO • 

• 
Instrumen BAN – PT 
Jenjang KKNI BAN-PT, 

KKNI 

Profil Lulusan 
Akreditasi 
Internasional Profil Lulusan 

Deskripsi tentang karakter, sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan  lulusan 
perguruan tinggi yang diharapkan 

berkembang selama mereka 
menempuh studinya dalam rangka 

membekali lulusan tersebut untuk studi 
lanjut atau pekerjaannya. Profil lulusan 

memberikan fondasi untuk atribut 
tingkat kualifikasi lulusan. 

. 

Outcomes Akreditasi 
Internasional 

PLO/SO/LG 



KOMPETENSI  

(hard skill & soft 
skill) 

dirumuskan 
dalam 

KONSEP 

LULUSAN  

PROFIL 

LULUSAN 

MUTU 

LULUSAN & 

RELEVANSI 

termuat 
dalam Visi 
dan Misi 

dicapai 

dengan 

PROGRAM 

AKADEMIK 

utamanya  

dicapai 

dengan 

Strategi 

Pembelajaran 

(SCL) 

Pengaturan 

Bahan Kajian       

(Peta Keilmuan) 

hard skill soft skill 

menduk
ung  

menduk
ung  



Kompetensi Lulusan 

Bahan kajian  

Metode pembelajaran 

Struktur kurikulum 
(distribusi tiap Semester) 

Rancangan pembelajaran 

Membentuk mata kuliah 
dan menetapkan sks 

Tracer Study / 
Need Assessment 

(Market signal) 

Analisis SWOT 
Program studi 
(Scientific vision) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(6) 

Profil Lulusan 

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM 

Tim DIKTI 2011 



1. Pemilihan profil lulusan 

Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan : 

Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa ?   Suatu 
‘peran’ di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari 

(outcomes ). 

The Five Star Doctor 

• Care Provider 
• Community Leader 
• Decision Maker 
• Communicator 
• Manager 

CONTOH PROFIL 
KEDOKTERAN 

CONTOH PROFIL SARJANA 
MANAJEMAN KOMUNIKASI 

• Analis Komunikasi Korporasi 
• Manajer Komunikasi 

Pemasaran 
• Perencana Komunikasi 

Strategis 



Untuk dapat berperan  
sebagai profil tersebut, 
dibutuhkan sejumlah kompetensi 
yang harus dimiliki oleh lulusan 

•Penguasaan metode penelitian 

•Memiliki kepekaan masalah nyata organisasi 

•Kemampuan mengidetifikasi dan menyelesaikan masalah 
manajemen Komunikasi 

•Menguasai berbagai pendekatan 

 Analis 
Korkom 

• Memiliki leadership 

• Mampu menerapkan prinsip manajemen komunikasi 
Pemsaran 

Manajer 

Komsar 

• Mampu merencanakan program komunikasi strategis 

• Mampu melaksanakan dan mengendalikan isu dan 
media komunikasi 

Perencana 
Komunikasi 

Staregis 

Tim DIKTI 2011 



(Program Studi) 
(Stakeholders & 

Alumni) 

(UNIVERSITAS) 

Kompetensi diturunkan dari profil dengan meninjau 3 unsur 

Tim DIKTI 2011 



P            L           O 

Analisis Capaian 
Pembelajaran 



PROFIL 

LULUSAN 

KLASIFIKASI KOMPETENSI 

PENCIRI                 

PROGRAM STUDI 

PENCIRI                          

LEMBAGA/ INSTITUSI 

Aspek Pengetahuan 

Dan Keterampilan Khusus           
Aspek Sikap 

Aspek 
Keterampilan 

Umum 

1 

Strategic 
Communication 

officer  

Lampiran 
Permenristekdi
kti 
Nomor 44 
Tahun 2015 
tentang 
Standar 
Nasional 
Pendidikan 
Tinggi 
 

Lampiran 
Permenristekdikt
i 
Nomor 44 Tahun 
2015 tentang 
Standar 
Nasional 
Pendidikan 
Tinggi 
 

2 

Marketing 
Communication 
Communication  

3 
Assistant 

Consultant CC 

Klasifikasi kompetensi menurut Kepmendiknas no 045/U/2002 

KESEPAKATAN PROGRAM 

STUDI SEJENIS 

TRACER STUDY (kebutuhan 

stakeholders) &  

SCIENCTIFIC VISION   

VISI MISI PT - PS SENDIRI 

(university values) 



Keterampilan generik 

yang dikembangkan 

• Mengembangkan kemampuan bertanggungjawab 

atas pekerjaan kelompok mahasiswa berbagai 

disiplin ilmu yang melibatkan warga masyarakat  

Mengembangkan kemampuan mengkoordinasikan 

beragam kegiatan yang kreatif di masyarakat 

Mengkolaborasikan semangat  multidisiplin dalam 

mengenali dan berinteraksi dengan masyarakat 

Mampu berkomunikasi dalam beragam konteks 

(tatap muka maupun virtual) baik lisan maupun 

tulisan 

• 

• 



6 

 

KKNI - LEVEL 6 (SARJANA/DIPLOMA-4) 
 

• Mampu  mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan  

IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu  

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 
 

• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum  

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut  

secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian  

masalah prosedural. 
 

• Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis  

informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam  

memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 
 

• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung  

jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 
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KKNI - LEVEL 8 (MAGISTER) 
 

• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau  

seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya  

melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

 

• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan  

atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan  

inter atau multidisipliner . 
 

• Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat  

bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat  

pengakuan nasional maupun internasional. 
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KKNI - LEVEL 9 (DOKTOR) 

 

• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau  

seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek  

profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya  

kreatif, original, dan teruji. 
 

• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan  

atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan  

inter, multi atau transdisipliner. 
 

• Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset  

dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan  

dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat  

pengakuan nasional maupun internasional. 



Analisis Profil 

  
  
  
  
No 

  
  
  

Profil 

Lulusan 

  
Penggun

a 

Lulusan 

yang 

akan 

dijadikan 

mitra 

  
  
  
  
Deskrip

si 

  
Capaian Pembelajaran 

 
Aspek 
Sikap 

  
Aspek 

Pengetahuan 

 
Aspek  

 
Keterampilan  

 
(Umum dan  

 
Khusus) 

  
Penciri 

Nasional 

 
Penciri 

Program 

Studi 

  
Penciri 

Institusi 

 
Penciri 

Progra

m 

Studi 

  
Penciri 

Institusi 

  
Penciri 

Nasion

al 

      1 

2 
                  

3 
                  

4 

dst 
                  



SIKAP DAN PENGETAHUAN 

 Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 
dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 
pembelajaran. 

 Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) 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 



Input 
Teaching-Learning Procces Lulusan  

• Pembangunan karakter 
• Keberlanjutan kehidupan 

• Peningkatan mutu 
kehidupan 

• Penanganan masalah 
kehidupan 

K
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il

a
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a
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Keterampilan 

 Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) 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, mencakup:  

 a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja 
umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam 
rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan 
sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;  

 b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja 
khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai 
dengan bidang keilmuan program studi. 



Analisis CP 

  

No 

  

Capaian Pembelajaran (CP) 

  

Sumber Acuan 

I. Aspek Sikap Lampiran Permenristekdikti 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

  CP1 

  CP2 

  CP3 

  dst 

II. Aspek Pengetahuan   
Lampirkan acuan yang 

digunakan untuk 

penyusunannya 

  CP4 

  CP5 

  CP6 

  dst 

III. Aspek Keterampilan Umum Lampiran Permenristekdikti 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

  CP8 

  CP9 

  CP10 

  dst 

IV. Aspek Keterampilan Khusus   
Lampirkan acuan yang 

digunakan untuk 

penyusunannya 

  CP12 

  CP13 

  CP14 

  dst 



RUMUSAN KOMPETENSI 
ELEMEN KOMPETENSI 

A B C D E 

1 Kompetensi Utama V V V V V 

2 V V V 

3 V V V V 

4 V V V 

5 V V V 

6 Kompetensi Pendukung V V V 

7 V V V 

8 V V V V 

9 Kompetensi lainnya V V V 

10 V V V 

Kompetensi lulusan harus mengandung 5 elemen kompetensi 

(A)  Landasan kepribadian.   (B)  Penguasaan ilmu dan 
ketrampilan 
(C)  Kemampuan berkarya     (D) Sikap dan perilaku dalam 
berkarya 
(E)  Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat 

Tim DIKTI 2011 



Matriks Bahan Kajian 



untuk menetapkan bahan kajian yang akan dipelajari perlu 

MENYUSUN PETA KEILMUAN BIDANG STUDI 

1. Bahan kajian yang ditetapkan oleh program studi, 
diambil dari peta keilmuan (IPTEKS)  yang menjadi 
ciri program studi atau dari khasanah IPTEKS yang 
akan dibangun oleh program studi sendiri. 

2. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang ilmu yang 
dianggap diperlukan bagi lulusan untuk antisipasi 
pengembangan ilmu di masa depan. 

3. Bahan kajian bisa juga dipilih berdasarkan analisis 
kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni 
oleh lulusan di masa datang. 

3. Menetapkan bahan kajian/ materi ajar 

Tim DIKTI 2011 



KELOMPOK BAHAN KAJIAN                                        

berdasarkan                                                                            

BIDANG STUDI/ KELOMPOK KEILMUAN/ LABORATORIUM 

SOCIAL SCIENCE, 
ETHICS, AND 
HUMANITIES 

BUILDING SCIENCE    
AND TECHNOLOGY 

CITY PLANNING, 
ENVIRONMENT,AND    
HUMAN SETTLEMENT 

ARCHITECTURAL 
DESIGN 

 DESIGN PRINCIPLE & 
ARCHITECTURE THEORY 

STRUCTURE      
PRINCIPLE  

endrotomoits@yahoo.c
om 



HUBUNGAN ANTARA FAKTA KIMIA DAN PROSES 

FAKTA KIMIA 

Sebagai kumpulan 

fakta terkelompok 

dalam dua cabang 

kimia : 

KIMIA 

ORGANIK 

KIMIA 

ANORGANIK 

STOIKIOMETRI 

ENERGETIKA 

DINAMIK 

STRUKTUR 

BIO-PROSES 

KIMIA 

ANALITIK 

KIMIA 

FISIKA 

BIOKIMIA 

Sumber : Prof.Dr. Susanto Imam Rahayu 



Matrik Bahan Kajian 

  

No 
Capaian 

Pembelajaran 

Bahan Kajian 1 Bahan Kajian 2 Bahan Kajian 3   

dst 

MK1 MK2 dst MK4 MK5 dst MK6 MK7 dst 

  Aspek ....... 

1 CP1  CPMK                   

2 CP2                     

3 dst                     

  Aspek ...... 

1 CP4                     

2 CP5                     

3 dst                     



RUMUSAN 
KOMPETENSI 

BAHAN KAJIAN  
(bisa juga dibagi dalam kelompok dibawah ini) 

Inti 
keilmuan 
prodi 

IPTEKS 
pendukung 

IPTEKS 
pelengk 

IPTEKS 
Yang 

dikemb 

Untuk 
masa 
depan 

Ciri 
PT 

A B C D E F G H I J K L M N 

1 
Kemampuan 
Pengetahuan 

2 

3 

4 
Kemampuan 
Keterampilan khusus 

5 

6 
Kemamuan 
keterampilan umum 

7 

8 

9 Kemampuan Sikap 

10 

CONTOH FORMAT MATRIKS KOMPETENSI DENGAN BAHAN KAJIAN  



KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN 

1 2 3 … N 

A MK1 MK2 

B MK3 

C 

D MK4 

E MK6 

F 

G MK5 

H 

I 

J 

K MK7 

L 

M 

MK1 & MK2       
beda jenis bahan 
kajian dalam satu 
kompetensi 

MK3                     
tiga bahan kajian 
berkaitan dengan 
satu kompetensi 

MATA KULIAH              
ADALAH BUNGKUS 

DARI           
BAHAN KAJIAN 

MK5 & MK6                       
satu bahan kajian 
untuk mencapai 
banyak kompetensi 

Alternatif membentuk mata kuliah lewat matriks 



CONTOH  

PEMBENTUKAN MATA 
KULIAH 

 
RUMUSAN KOMPETENSI 

BAHAN KAJIAN 

Inti keilmuan 
IPTEKS 

pendukung 

IPTEKS 

pelengk 

Yang 

dikemb 

Untuk 

ms dpn 

Ciri 

PT 

    

1 Kemampuan merancang arsitektur 

2 Kemampuan mengkomunikasikan ide. 

3 Kemampuan bekerjasama  

4 Memiliki kepekaan masalah nyata 

5 Kemampuan membaca gambar  

6 Memiliki kemampuan managerial & leadership 

7 Mempunyai kemampuan dasar praktek 

8 Kemampuan belajar sepanjang hayat 

9 Berfikir & berkomunikasi secara akademik& etis. 

10 kemampuan mengembangkan arsitektur 

11 Menjunjung tinggi norma akademik 

12 Memiliki penget. strategi pembangunan 
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L
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Mata 
kuliah 

A 
Mk 

B 

m
k 

C 



Mata kuliah 



KOMPETENSI              

Ringkasan tahapan pembentukan mata kuliah 

BAHAN 
KAJIAN 

MATA 
KULIAH 

  

PROFIL 

LULUSAN 

1 

2 

3 

Tim DIKTI 2011 

Mata kuliah A bersifat komprehensif 
(konsep blok) 
Mata kuliah B bersifat parsial  



Pembobotan Mata Kuliah 

No Nama Mata Kuliah Keluasan (KL) Kedalaman (KD) Beban (B) sks 

1           

2           

3           

          

dst 

    
Jumlah 

    
  

  
  
  

  
  



Kedalaman dan Keluasan 

 (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan 
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.  

 (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai berikut: a. lulusan program diploma satu paling sedikit 
menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. 
lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan 
dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; c. lulusan program diploma tiga 
paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu secara umum; d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling 
sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 
keterampilan tersebut secara mendalam; e. lulusan program profesi paling sedikit 
menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; f. lulusan 
program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori 
dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan lulusan program doktor, doktor 
terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu.  

 (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.  

 (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk 
mata kuliah.  



Mapping of the courses that support the 
program learning outcomes (PLO) 

No Code Course Name CU PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PL10 

1 FI1101 Fisika Dasar IA 4 (1) X X X X X 

2 KI1101 Kimia Dasar IA 3 X 

3 KU1011 Bahasa Indonesia 2 X 

4 KU1101 Olahraga 2 X 

5 MA1201 Mathematika IIA 4 X X X X 

6 FI1201 Fisika Dasar  IIA 4 (1) X X X X X 

7 KI1201 Kimia Dasar IIA 3 X 

8 KU102x Bahasa Inggris 2 X 

9 FI2101 Fisika Matematika I 4 X X X X 

10 FI2102 Mekanika 4 X X X X 

11 FI2103 Elektronika 4 X 

12 FI2201 Fisika Matematika II 4 X X X X 

13 FI2202 Listrik Magnet 4 X X X X 

14 FI2203 Fisika Modern 3 X 



PENGERTIAN       

1 sks 

(sebagai satuan 
waktu kegiatan)  

PRAKTIKUM- STUDIO- BENGKEL 

PERKULIAHAN 

RESPONSI - TUTORIAL 

Kegiatan 
mandiri        
60 menit 

Kegiatan  
tatap muka         
50 menit 

Kegiatan 
terstruktur       
60 menit 

100 menit kegiatan tatap muka 
100 menit 

kegiatan mandiri 

4 jam kegiatan di laboratorium/ studio/ bengkel 

Semua kegiatan 
dihitung  

per Minggu - per 
Semester 



a. Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk 
dapat mencapai suatu kompetensi/ learning 
outcomes dengan metode pembelajaran yang dipilih. 

b. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menguasai 
bahan/ materi ajar dengan kedalaman dan keluasan 
yang ditetapkan. 

c. Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi/ 
learning outcomes lulusan, yang ditunjukkan dengan 
besarnya sks mata kuliah ini terbanding terhadap 
keseluruhan beban studi di tiap semester. 

Besarnya sks mata kuliah dimaknai sebagai :  

Tim DIKTI 2011 



Besaran SKS 



Struktur Kurikulum 
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Engineering Disp 

Specialization 

Engineering  

Design 

Basic Engineering 

(Engineering Principle)  

Mathematic & Basic  

Science 

Memilih model struktur kurikulum 

•Berdasar strategi pembelajaran. 
•Prasyarat dieliminir dalam 

proses pembelajaran 
•Integrasi lebih awal. 

• Berdasar logika keilmuan. 
• Asumsi dasar, ada prasyarat. 
• Parsial, integrasi diakhir 

Tim DIKTI 2011 
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KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
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Semester  

MATA KULIAH ALTERNATIF sks 

1 2 3 4 5 6 7 A B C 

Sem 12 

Sem 11 

Sem 10 

Sem 9 

Sem 8 18 12 10 

Sem 7 18 18 18 

Sem 6 18 19 19 

Sem 5 18 19 19 

Sem 4 18 19 19 

Sem 3 18 19 19 

Sem 2 18 19 20 

Sem 1 18 19 20 

Program 

Pendidikan 

Akademik 

Menyusun struktur kurikulum dalam Semester  

Tim DIKTI 2011 



Program Structure 

Fisrt year 

Matkul 7, 8, 9 

Second year 

Third year 

Fourth year 
Matkul 22, 23, 24 

Matkul 19, 20, 21 

Matkul 13, 14, 15 

Matkul 16, 17, 18 

Matkul 10, 11, 12 

Matkul 4, 5, 6 

Matkul 1, 2, 3 



Metode Pembelajaran 



Reading 

Hearing words 

Looking at picture 

Looking at an exhibition 

Participating in a discussion 

Watching video 

Watching a demonstration 

Seeing it done on location 

Giving a talk 

Doing a Dramatic Presentation 

Simullating the Real Experience 

Doing the Real Thing 90%      

70%     

50%    

30%   

20%   

10% 
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S
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E

 
A
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T
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TINGKAT 

MEMORISASI 

Verbal 

receiving 

Visual 

receiving   

Partici 

pating 

Doing 

TINGKAT 

KETERLIBATAN 

MODEL PEMBELAJARAN 

Direkonstruksi dari Dr.Vernon A. Magnesen, 1983, dalam QUATUM TEACHING. 



TOPIK PILIHAN           

  (Komprehensif) 

TUGAS 

& 

PRESENTASI 

                      
 
 
 

MATERI 

AJAR 

dalam 

bentuk 

DIKTAT 

atau 

MODUL 

AJAR 

URAIAN SISTEM PENGETAHUAN 
KULIAH  

AWAL 

TOPIK AI 

TOPIK A2 

TOPIK A3 

TOPIK B2 

TOPIK BI TOPIK C 

REVIEW 



Menganalisis dan 
mengkomunikasikan 

TUGAS & PRESENTASI 

tercapai 



TUGAS & 

PRESENTASI  
SEMINAR MEMBUAT 

 MODEL 

PRAKTIKUM 

Kemampuan d Kemampuan c Kemampuan b Kemampuan a 

   
Bahan        
kajian 

    D 

   
Bahan        
kajian 

    C 

   
Bahan        
kajian 

    B 

   
Bahan        
kajian 

    A 
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KULIAH DAN TUTORIAL 
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Garis Besar 
Rencana 
Pembljran 

terintegrasi 
dengan 
PPKM  

K
U

R
I
K

U
L
U

M
 

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN 

Pengem 
bangan 
Pembela 
jaran dan 

PPKM Mahasiswa 

Dosen 

Sumber 
belajar 

dan 
PPKM 

EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN  

Ken
dali 



Modul Praktik/Praktikum/PKL 

  
  
  

No. 

  

  

Nama 

Praktikum/ 

Praktik / PKL 

  

  

Judul/Modul 

Praktikum/ 

Praktik/PKL 

  

Substansi 

Modul 

Praktikum/ 

Praktik/PKL 

  

Peralatan 

Penunjang 

Praktikum/ 

Praktik/PKL 

  

  

Rencana Pelaksanaan 

  

(Durasi) 
Tempat/ 
Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1             

2             

3             

4             

dst 

Total           
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Metode Pembelajaran 



Metode Pembelajaran 

  
No. 

  
Nama Mata Kuliah 

Metode dan 

Bentuk 

Pembelajaran 

  

Jumlah 

kelas 

  

Jumlah 

mahasiswa 

  

Sarana 

pembelajaran 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

            

            



METODE DAN TEKNIK 
PEMBELAJARAN 

Rd. Funny Mustikasari Elita 



funny.mustikasari.elita@unpad.
ac.id 
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METODE PEMBELAJARAN 

 Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti :  
 1) interaktif, 

2) holistik, 
3) integratif, 
4) saintifik, 
5) kontekstual,  

    6) tematik,  
    7) efektif,dan 
   8) berpusat pada mahasiswa  

 



Metode SCL 

1. Berbagi informasi (information sharing) 
dengan cara: 
◦ Curah gagasan (brainstorming) 

◦ Cooperative Learning (CL);  

◦ Collaborative Learning (CBased Learning);  

◦ Diskusi kelompok (Small Group Discussion); 

◦ Diskusi panel; 

◦ Simposium dan seminar. 

◦ Teaching in large Group. 

 



Metode SCL 

2. Belajar dari pengalaman dengan cara: 
◦ Simulasi/bermain peran (Simulation & Role-Play) ; 

◦ Discovery Learning (DL); 

◦ ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL). 

3. Belajar melalui pemecahan masalah dengan 
cara: 

◦  Case Study ; 

◦ ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL); 

◦ Discovery Learning (DL); 

◦ Project Based Learning (PjB L ); 

◦ Self-Directed Learning (SDL);  

◦ Contextual Instruction (CI). 



Metode Lain 

 Selain model-model tersebut, masih banyak model pembelajaran 
lain yang belum dapat disebutkan satu per satu, bahkan setiap 
pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model 
pembelajarannya sendiri, namun hendaknya 
merangsang/mendorong satu atau lebih proses-proses, di bawah 
ini: (model kolb)4 

1. Concrete Experience: pengalaman nyata, melakukan kegiatan 
dengan aktif 

2. Reflective Observation: menganalisis hal-hal yang sudah 
dilakukan 

3. Abstract Conceptualization:  generalizing from specific 
experiences  

4. Active Experimentation: menerapkan perilaku baru/alternatif 
practicing new/alternative behaviours 

Student Center Learning transfer knowledge dapat difasilitasi 
dengan:   
 Thinking of alternatives; 
 Questioning; 
 Applying knowledge. 

 



TEKNIK PENILAIAN 



PENILAIAN RANAH SIKAP 

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

 

 



PENILAIAN RANAH PENGETAHUAN 

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

 



PENILAIAN RANAH 
KETERAMPILAN (UMUM MAUPUN 
KHUSUS) 

 Penilaian ranah keterampilan melalui 
penilaian kinerja yang dapat 
diselenggarakan melalui praktikum, 
praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. 
yang memungkinkan mahasiswa untuk 
dapat meningkatkan kemampuan 
ketrampilannya.  

 



RUBLIK DESKRIPTIF 
DIMENSI  Sangat Memuaskan  Memuaskan  Cukup  Di bawah standard  SKOR  

1. Ide Bisnis 

Ide, jelas, inovatif, 

danmampumenyelesaikanmasal

ah marketing 

dengancakupanluas 

(81-100) 

Ide yang dikemukakanjelas, 

mampumenyelesaikanmasal

ah, inovatif, 

cakupantidakterlaluluas 

(71-80) 

Ide yang dikemukakanjelas, dan 

sesuai, namun kurang inovatif 

(51-70) 

Ada ide yang dikemukakan, 

namunkurangsesuaidengan

permasalahan 

(0-50) 

10% 

1. Kreativitas Tampilan 

presentasi 

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak gambar, 

grafik, tabel dan tema 

bersinambung; pemilihan bentuk 

huruf, ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara tepat  

(81-100)  

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak 

gambar, grafik, tabel dan 

tema bersinambung; 

pemilihan bentuk huruf, 

ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara kurang 

tepat  

(71-80)  

Disajikan dengan tampilan menarik; 

gaya bahasa sesuai dengan tema; 

tata letak gambar, grafik, tabel dan 

tema tidak bersinambung  

(51-70)  

Disajukan dengan tampilan 

tidak menarik;  

(0-50) 

10%  

1. Konsep  Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif 

dengan didukung  teori/model 

yang cukup serta mampu 

menganalisis kemungkinan 

pengembangannya baik 

konsepsi atau aplikasi  

(81-100) 

Menunjukan dasar dan 

lingkup materi yang ada 

secara elaboratif dengan 

dukungan teori/model yang 

cukup  

(71-80)  

Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif, 

tapi minim teori/model 

(51-70)  

Penjelasan dasar dan 

lingkup materi tidak tepat  

(0-50)  

10%  

1. Sistematika dan 

kaidah penyajian 

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihat konsistensi 

penjelasan 

(81-100) 

Disusun secara sistematik 

sesuai dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat  

kurang konsisten  

(71-80)  

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihatidak konsisten  

(51-70)  

Sistematika tidak sesuai 

dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat 

tidak konsisten  

(0-50)  

10%  

1. Teknik penyajian 

metode yang 

disajikan 

Adanya penyajian metode  yang 

jelas dan disertai alasan 

penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(81-100) 

Adanya penyajian metode 

yang cukup jelas dan disertai 

alasan penggunaan serta 

prosedur  pelaksanaan(71-

80)  

Adanya penyajian metode yang 

kurang  jelas dan disertai kurang 

alasan penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(51-70)  

Adanya penyajian metode  

yang tidak jelas  jelas dan 

tidak disertai alasan 

penggunaan dan  prosedur  

pelaksanaan 

(0-50)  

10% 



RUBLIK DESKRIFTIF 
DIMENSI  Sangat Memuaskan  Memuaskan  Cukup  Di bawah standard  

SKO

R  

6.Tujuan/foku

s 

bisnis/marketi

ng 

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahutam

adanmenyebutkanalternatifso

lusi yang 

tepatatasmasalahutamadeng

anmenyebutkancontohkonkrit 

(81-100) 

Menyebutkanmasalah-masalah 

yang ada, 

mengidentifikasimasalahutamada

nmenyebutkanalternatifsolusi 

yang relevan.  

(71-80) 

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahuta

madanmenyebutkanalternatif

-alternatifsolusi. 

(51-70) 

Menyebutkanmasalah-masalah yang 

adadanmengidentifikasimasalahutamaHanya

mampumenyebutkanmasalah-masalah yang 

adadalamkasus. 

(0-50) 

10% 

7. Organisasi 

Presentasiterorganisasideng

anmenyajikanfakta yang 

didukungolehcontoh yang 

telahdianalisissesuaikonsep 

(81-100) 

Presentasi terorganisasi dengan 

baik dan menyajikan fakta yang 

meyakinkan untuk mendukung 

kesimpulan-kesimpulan. 

(71-80) 

Presentasimempunyaifokus

dan menyajikan beberapa 

bukti yang mendukung 

kesimpulan-kesimpulan.  

(51-70) 

Cukupfokus, 

namunbuktikurangmencukupiuntukdigunaka

ndalammenarikkesimpulan 

(0-50) 

10% 

8. Isi 

Isi 

mampumenggugahpendeng

aruntukmengambangkanpiki

ran 

(81-100) 

Isi akuratdanlengkap. Para 

pendengarmenambahwawasanb

arutentangtopiktersebut.  

(71-80) 

Isi secaraumumakurat, 

tetapitidaklengkap. Para 

pendengarbisamempelajari

beberapafakta yang tersirat, 

tetapimerekatidakmenamba

hwawasanbarutentangtopikt

ersebut.  

(51-70) 

Isinyakurangakurat, karenatidakada data 

faktual, 

tidakmenambahpemahamanpendengarIsiny

atidakakurat/terlaluumum. 

Pendengartidakbelajarapapunataukadangm

enyesatkan 

(0-50) 

10% 

9. Gaya 

Presentasi 

Berbicara dengan semangat, 

menularkansemangatdanant

usiasmepadapendengar 

(81-100) 

Pembicaratenangdanmenggunak

anintonasi yang tepat, 

berbicaratanpabergantungpadac

atatan, 

danberinteraksisecaraintensifden

ganpendengar. Pembicara selalu 

kontak mata dengan pendengar. 

(71-80) 

Secaraumumpembicaraten

ang, tetapidengan nada 

yang 

datardancukupseringbergan

tungpadacatatan. Kadang-

kadangkontakmatadenganp

endengardiabaikan.  

(51-70) 

Berpatokanpadacatatan, tidakada ide yang 

dikembangkan di luarcatatan, suaramonoton 

Pembicaracemas dan tidaknyaman, dan 

membacaberbagai catatan 

daripadaberbicara. 

Pendengarseringdiabaikan. 

Tidakterjadikontak mata  

(0-50) 

10% 

10. 

Performance 

Mampumengaplikasikanmet

ode bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampube

radaptasiterhadapsituasi  

yang dihadapi. 

(81-100) 

Cukup 

Mampumengaplikasikanmetode 

bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaia

nmasalahdanmampuberadaptasit

erhadapsituasi  yang dihadapi. 

(71-80) 

Kurang 

mampumengaplikasikanmet

ode bisnis yang disajikan 

denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampub

eradaptasiterhadapsituasi  

yang dihadapi (51-70) 

Tidak Mampumengaplikasikanmetode DM 

yang disajikan denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaianmasalahd

anmampuberadaptasiterhadapsituasi  yang 

dihadapi(0-50) 

10% 



RUBLIK HOLISTIK 



PENILAIAN PORTOFOLIO 

 Penilaian portofolio  
 Penilaian portofolio merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunjukkan 
perkembangan capaian belajar mahasiswa 
dalam satu periode tertentu. Informasi 
tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari 
proses pembelajaran yang dianggap terbaik 
atau karya mahasiswa yang menunjukkan 
perkembangan kemampuannya untuk 
mencapai capaian pembelajaran.  
 



Jenis penilaian portofolio 

 Portofolio Perkembangan, berisi koleksi 
artefak karya mahasiswa yang menunjukkan 
kemajuan pencapaian kemampuannya  
sesuai dengan tahapan belajar yang telah 
dijalani 

 Portofilio pamer/showcase berisi artefak 
karya mahasiswa yang menunjukkan hasil 
kinerja belajar terbaik 

 Portofolio komprehensif berisi artefak seluruh 
hasil karya mahasiswa selama proses 
belajar` 



Mekanisme dan Prosedur Penilaian  

menyusun 

menyampaikan 

menyepakati 

melaksanakan 

Memberi umpan balik 

mendokumentasikan 



Prosedur penilaian sebagaimana 
mencakup tahap: 
1. Perencanaan (dapat dilakukan 
melalui penilaian bertahap dan/atau 
penilaian ulang), 
2. kegiatan pemberian tugas atau 
soal, 
3. observasi kinerja, 
4. pengembalian hasil observasi 

5. pemberian nilai akhir. 



Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai 
dengan rencana pembelajaran dan 
dapat dilakukan oleh: 
1. dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu; 
2. dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan 
mahasiswa; dan/atau 
3. dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu denganmengikutsertakan 

pemangku kepentingan yang relevan. 



Kriteria lain dalam 
Proposal prodi baru 

 
SDM 

Penjaminan Mutu (Sarpras) 



Sarjana Terapan 

 Kerjasama 

 Dokumen kerjasama merupakan persyaratan mutlak yang wajib 
dipenuhi 

A. Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama 
yang mencakup aspek: 

 1.  perumusan capaian pembelajaran, 

 2.  pemanfaatan sumberdaya 

 (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), 
pemagangan, 

 3.  penyerapan lulusan, 

 4.  uji kompetensi, dan 

 5.  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

B. Perguruan tinggi pengusul memiliki Unit Pengelola Penempatan Lulusan 
(Career Centre) yang dijelaskan berdasarkan aspek: 

 1.  struktur organisasi 

 2.  pendanaan 

 3.  dukungan kerjasama dari pemangku kepentingan eksternal pada 
periode 3 (tiga) tahun terakhir 



Sarjana Terapan 

 Perguruan tinggi memiliki upaya mencarikan tempat kerja bagi 
lulusannya yang minimum mencakup aspek: 

 1.  Pemberian informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai 
instansi pemerintah atau swasta kepada mahasiswa atau lulusan 

 2.  Pembentukan job placement centre 

 3.  Mengundang pihak penyedia kerja ke kampus 

 untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja 

 4.  Menawarkan lulusan 

 kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan 

 5.  Kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak pengguna 
lulusan 

 

 Lembaga pemesan lulusan 

  RMD adalah rasio antara rerata jumlah lulusan yang diterima 
(MDT)) dengan yang dipesan (MDP oleh pemberi kerja selama 3 
(tiga) tahun 



No. 
Lembaga 

Mitra 

Tingkat *) 

Judul 
Kegiatan 

Kerjasama 

Manfaat 
bagi PS 
yang 

Diakreditasi 

Waktu 
dan 

Durasi 

Bukti 
Kerjasa

ma 

Tahun 
Berakh
irnya 
Kerjas
ama 

(YYYY) 

Inte
rna-
sion
al 

Nasi
onal 

Wila
yah
/ 

Lok
al 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

…                   



Alhamdulillah....Rengse 
Sampai bertemu minggu depan tgl 20-25 untuk direview 


