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KATA PENGANTAR

Segala Puji kami ucapkan bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya,
sehingga buku panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat
terselesaikan. Buku ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan
penyusunan RPS, yang mencakup SAP dan Kontrak Kuliah.
Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran dan penilaian hasil belajar terkait dengan
banyak aspek, maka diperlukan suatu acuan yang terstandar di berbagai aspek tersebut.
Dengan tetap menyadari kekurangannya, buku panduan ini diharap dapat menjadi salah satu
sumber acuan yang minimal dapat dipakai di dalam keseluruhan rangkaian aktivitas penilaian
hasil belajar.
Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan
pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Oleh karena itu dengan telah
disahkannya buku panduan ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen,
mahasiswa, dan karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang
terdapat dibuku panduan ini.
Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang
telah turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2016

Tim Penyusun
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BAB I
PANDUAN PENGEMBANGAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pada tataran
Perguruan Tinggi Pemerintah telah menetapkan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk penyusunan kurikulum program studi
melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012. Pelaksanaan UU tersebut
melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor ; 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini
merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah ada sebelumnya yaitu
Kurikulum Inti dan Institusional berdasarkan UU no. 232/U/2000 dan 045/U/2002 atau
umumnya disebut sebagai KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).
Konsep yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah bahwa lulusan dari setiap
program studi dari Perguruan Tinggi di Indonesia diukur berdasarkan capaian
pembelajaran (learningoutcomes) yang dimilikinya yang disingkat CP. Jenjang
kualifikasi setiap lulusan harus setara dengan deksripsi capaian pembelajaran yang
ditetapkan dalam KKNI dan SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
Berdasarkan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 10
dikemukan bahwa (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
lulusan. (2). Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.
b.
c.
d.

karakteristik proses pembelajaran;
perencanaan proses pembelajaran;
pelaksanaan proses pembelajaran; dan
beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran pada perguruan tinggi terdiri atas sifat
interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan
berpusat pada mahasiswa. Berdasarkan aturan tersebut setiap prodi pada Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI, harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) agar
karakteristik proses pembelajaran lebih terkendali dengan baik.
Setiap pendidik (dosen) pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPS
secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPS disusun
berdasarkan kompetensi dan materi yang disusun selama satu semester. RPS paling
sedikit memuat:
a.
b.
c.

Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;
Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
Metode pembelajaran;
Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
Daftar referensi yang digunakan.

Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara
berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pembelajaran
melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui
berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran
melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif
sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang
ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah
meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis
masalah, atau metode pembelajaran lain,yang dapat secara efektif memfasilitasi
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode
pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran
dapat berupa:
a.
b.
c.
d.

kuliah;
response (tanggapan) dan tutorial;
seminar; dan
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
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PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan
penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, perencanaan
pembelajaran merupakan penyusunan rencanan pelaksanaan pembelajaran untuk setiap
muatan pembelajaran. Perencanaan tersebut memuat perencanaan proses pembelajaran
yang disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).
RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara secara mandiri atau bersama
dalam kelompok keahliaan suatu bidang pengetahuan dan/atau teknologi dalam program
studi, RPS disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49
tahun 2014 dan paling sedikit memuat.
1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekolah Tinggi Manajemen IMMI telah
menetapkan format RPS berbentuk kolom-kolom sebagai berikut :
1. Program studi : Tulis nama resmi program studi
2. Institusi : Tulis nama resmi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
3. Mata kuliah : Tulis mata kuliah sesuai kurikulum
4. Mata kuliah prasyarat : Tulis mata kuliah yang harus diikuti terlebih dahulu bila ada
5. Kode MK = Tulis kode mata kuliah sesuai penetapan Institusi
6. Bobot MK = Tulis bobot mata kuliah sesuai kurikulum
7. Dosen Pengampu : Tulis nama dosen pengampu atau koordinatornya, lengkap
dengan gelar akademiknya
8. Alokasi waktu : Tulis total waktu yang diperlukan berikut distribusinya. Satu sks
setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per
semester. Alokasi waktu setiap mata kuliah teori terdiri dari kegiatan tatap muka,
kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri, masing-masing selama 50 menit per sks
per minggu. Kegiatan response atau kegiatan belajar di luar kelas masing-masing
selama 100 menit per sks per minggu. Kegiatan praktikum di laboratorium minimal
4 jam per sks per minggu dan praktek di lapangan minimal 10 jam per sks per
minggu.
9. Capaian pembelajaran (CP) : Tulis pengetahuan, sikap, keterampilan atau
kompetensi sesuai jenjang pendidikan. Menurut Peraturan Presiden No. 8 tahun
2012, kompetensi tingkat sarjana minimal jenjang 6 (enam) dalam kerangka
kualifikasi nasional Indonesia yakni kemampuan menganalisis.
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Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan sebagai berikut :
a. 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.
b. Keterampilan merupakan kemampuan melakuan 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
: (1) 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; (2) Keterampilan khusus
sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai
dengan bidang keilmuan program studi.
c. Sikap merupakan perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan
spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Kemampuan akhir : Tulis kemampuan akhir yang diharapkan menggunakan
kalimat kerja yang operasional, yakni yang menggunakan 1 (satu) kata kerja atau
tingkah laku yang spesifik dan dapat diamati sehingga memudahkannya dalam
melaksanakan dan mengukurnya. Kemampuan akhir diharapkan harus dirumuskan
dengan jelas, lengkap dan disusun dari kemampuan yang sederhana kearah
kemampuan yang lebih kompleks baik kognitif, psikomotorik dan afektif dan
diusahakan agar dirumuskan dengan lengkap dan utuh (hard skills & soft skilss),
yakni :
a. Unsur pengetahuan memiliki kesetaraan dengan standar Isi Pembelajaran dalan
SN DIKTI yakni menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
b. Unsur keterampilan umum mengandung makna yang sesuai dengan rincian
unsur keterampilan umum ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada
unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri
perguruan tinggi pada lulusan. Unsur keterampilan khusus menunjukkan
kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang
digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta
kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat
keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat
kemampuan kerja yang tercantum di dalam CP DIKTI yakni :
Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau
menyelesaikan masalah.
c. Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap
yang ditetapkan didalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap
dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi
pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikapsikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
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11. Materi Pembelajaran : Tulis pokok bahasan dan sub pokok bahasan sesuai dengan
kemampuan akhir yang ingin dicapai. Materi pembelajaran terdiri dari bahan ajar
yang berasal dari kurikulum disertai penjabaran yang jelas baik format maupun
uraiannya. Bahan ajar disusun agar dapat mengetahui, memahami dan
mengaplikasikan informasi serta menganalisis atau mensintesis informasi dan dapat
mempertimbangkan pentingnya informasi dan diusahakan memiliki bahan
pengayaan yang sesuai dengan tujuan.
12. Bentuk pembelajaran : Tulis metoda atau model pembelajaran yang relevan dengan
kemampuan akhir yang ingin dicapai dan media pembelajaran atau sarana
pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran
yang baik harus menggunakan lebih dari 3 metode pembelajaran yang relevan
dengan hasil akhir yang diharapkan, langkah-langkah pembelajaran yang harus
benar-benar berpusat pada mahasiswa dan semuanya sesuai dengan hasil akhir yang
diharapkan dan ditentukan juga cara memotivasi mahasiswa dalam memperoleh
pengetahuan, pemahaman, dan penerapan serta analisi atau sintesis dan
mengintegrasikan informasi. Lebih lanjut, bentuk pembelajaran tersebut juga
membuat mahasiswa mampu menilai pentingnya informasi dan memperoleh
kesempatan untuk terlibat aktif dalam lebih dari satu kegiatan. Metoda
pembelajaran yang digunakan harus berpusat pada mahasiswa atau student centered
learning (SCL) yang terdiri dari :
a. Media auditif, yakni media pembelajaran yang mengandalkan suara, misalnya :
film rangkai, cassette recorder, piringan hitam, compact disk dan sebagainya.
b. Media visual yakni media pembelajaran yang mengandalkan penglihatan
misalnya : film rangkai, film strip, slide atau film bingkai, gambar atau lukisan,
foto, whiteboard, LCD dan sebagainya.
c. Media audio visual, yakni media pembelajaran yang mempunyai unsur suara
dan gambar misalnya : audio visual diam (misalnya televisi), audio visual
bergerak (misalnya robot), dan sebagainya.
13. Sumber pembelajaran : Tulis sumber pembelajaran yang digunakan untuk mencapai
kemampuan akhir yang diharapkan. Sumber pembelajaran dapat berupa bahan
(materials), manusia (people), lingkungan (setting), alat dan perlengkapan (tool and
equipment) atau kegiatan (activities). Sumber pembelajaran yang baik
menggunakan lebih dari 1 (satu) bahan ajar yang sesuai dengan tujuan berupa
bahan (materials) dikemas dalam buku, situs internet, peta, film audio-tape, video
tape, dsb. Sumber pembelajaran dapat juga berasal dari manusia (people),
lingkungan (setting), alat dan perlengkapan (tool and equipment) atua kegiatan
(activities).
14. Indikator penilaian : Tulis indikator yang merupakan batas minimal pencapaian
hasil akhir yang diharapkan yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang
dicanangkan atau unsur kemampuan yang dinilai, bisa kualitatif (misalnya :
ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi dan
sebagainya), dan bisa juga kuantitatif (misalnya : banyaknya unsur yang dibahas,
kebenaran hitungan dan sebagainya).
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Setelah RPS disusun, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar
menggunakan model pembelajaran SCL yang secara umum terdiri dari 3 tahapan yakni,
pembukaan, pelaksanaan dan penutup. Adapun kegiatan masing-masing model
pembelajaran adalah :
1. Kegiatan dosen pada model pembelajaran contextual instruction adalah (1)
Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi
nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja professional, atau manajerial, atau
entrepreneurial; (2) Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan.
Kegiatan mahasiswa : (1) Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata;
(2) Melakukan studi lapangan/terjun ke dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian
teori.
2. Kegiatan dosen pada model pembelajaran small group discussion adalah (1)
Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi; (2) Menjadi moderator dan
sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa. Kegiatan
mahasiswa : Membentuk kelompok (5-10), memilih bahan diskusi serta
mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas.
3. Kegiatan dosen pada model pembelajaran cooperative learning adalah (1).
Merancang ; dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa;
(2) Menyiapkan suatu masalah/kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh
mahasiswa secara berkelompok. Kegiatan mahasiswa : membahas dan
menyimpulkan masalah/tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.
4. Kegiatan dosen pada model pembelajaran project base learning adalah (1)
Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematik agar mahasiswa belajar
pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (inquiry) yang
terstruktur dan kompleks; (2) Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan
dan asesmen. Kegiatan mahasiswa : (1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang
dirancang secara sistematis; (2) Menunjukkan kinerja dan mempertanggung
jawabkan hasil kerjanya di forum.
5. Kegiatan dosen pada model pembelajaran simulation adalah (1) Merancang situasi
/kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model
komputer, atau berbagai latihan simulasi; (2) Membahas kinerja mahasiswa :
mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya, atau
mempraktekkan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan.
6. Kegiatan dosen pada model pembelajaran
discovery learning adalah (1)
Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan
yang harus dipelajari oleh mahasiswa : Mencari, mengumpulkan, dan menyusun
informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.
7. Kegiatan dosen pada model pembelajaran collaborative learning adalah (1)
Merancang tugas yang bersifat open ended; (2) Sebagai fasilitator dan motivator.
Kegiatan mahasiswa (1) Bekerja sama dengan anggota kelompoknya mengerjakan
tugas; (2) Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus
kelompoknya sendiri.
8. Kegiatan dosen pada model pembelajaran self directed learning adalah sebagai
fasilitator. Kegiatan mahasiswa : Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan
dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.
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9.

Kegiatan dosen pada model pembelajaran problem base learning adalah (1)
Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu; (2) Membuat petunjuk
(metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh
mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan. Kegiatan mahasiswa : Belajar dengan
menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk
memecahkan masalah faktual/yang dirancang oleh dosen.

Tata cara mengisi blanko evaluasi pembelajaran tersebut adalah :
1. Prosedur : Tulis prosedur penilaian yang digunakan, terdiri atas pre test (penilaian
awal, penilaian yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran), progress test
(penilaian selama mengajar, penilaian yang dilakukan di tengah-tengah
pembelajaran) dan/atau post tes (penilaian akhir, penila,ian yang dilakukan setelah
pelajaran selesai disampaikan). Prosedur yang baik harus menggunakan lebih dari 1
(satu) macam prosedur.
2. Bentuk : Tulis bentuk penilaian yang digunakan, terdiri dari tes (lisan, tulisan,
perbuatan) dan/atau non tes, sedangkan instrument penilaian dalam bentuk tes
obyektif (benar, salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi), tes esei (uraian
bebas, uraian terbatas), tes perbuatan (perorangan, kelompok), non tes (observasi,
wawancara, studi kasus, skala penilaian -/+ , check list, inventori Setuju-TS.
Bentuk penilaian yang baik adalah bermacam-macam atau lebih dari 2 macam,
sedangkan instrument yang baik mempunyai berbagaji jenjang kesulitan, banyak
menggunakan pertanyaan tingkat tinggi (sekitar 75%), disusun dari pertanyaan
yang mudah ke sukar dan jelas penggunaan bahasanya.
3. Sekor : Tulis sekor masing-masing pencapaina indikator penilaian, dari nilai yang
tertinggi sampai yang terendah dengan bahasa yang jelas. Adapun kriteria
penilaiannya ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
a.
Nilai A/A: memenuhi lebih dari 3 indikator.
b.
Nilai B+/B/B- : memenuhi 2-3 indikator pencapaian.
c.
Nilai C+/C
: memenuhi minimal 1 indikator pencapaian.
d.
Nilai D
: kurang memenuhi indikator pencapaian minimal.
e.
Nilai E
: tidak memenuhi indikator pencapaian keberhasilan.
4. Bobot : Tulis bobot masing-masing prosedur dan bentuk penilaian, sehingga total
nilai dari seluruh nilai adalah 100%.
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Lampiran 1 : Format Rencana Pembelajaran Semester

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
NAMA INSTITUSI
Nama Program Studi
Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Capaian Pembelajaran

Diskripsi Matakuliah
Penilaian

Pertemuan
Ke

:
:
:
:

………………………
………………………
………………………
………………………

Semester
: …...............................
Beban SKS
: …...............................
Dosen Pengampu : …...............................

:
: UAS = …… %, Test = ……%, Tugas individu/Kelompok = ……%

Kemampuan
Akhir yang
Diharapkan

Bahan
Kajian

Model
Pembelajaran

Waktu
yang
disediakan

Indikator
Keberhasilan

Referensi Bobot
Nilai
Test

Referensi :
1. …………..
2. …………..
No : Revisi : ……
Disetujui,

Tgl :

Diperiksa,

Ketua Prodi

Tgl :

Dibuat,
Tgl :

Waket I Bidang Akademik
Dosen ybs

(………………)
Nama Jelas & Tanda Tangan

(………………….)

(……………..)
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BAB II
KONTRAK KULIAH
Kontrak kuliah merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan oleh dosen dan
mahasiswa dalam penyelenggaraan perkuliahan pada setiap prodi di Sekolah Tinggi
Manajemen IMMI. Kontrak kuliah bertujuan agar dosen dan mahasiswa saling memahami
hak dan kewajiban yang dipatuhi agar terselenggara pelaksanaan perkuliahan sesuai yang
direncanakan. Sistematika Kontrak Kuliah yang digunakan pada Sekolah Tinggi Manajemen
IMMI adalah sebagai berikut:
A. IDENTITAS MATA KULIAH
1
2
3
4
5

Program Studi
Nama Mata Kuliah
Semester
Jumlah SKS
Dosen Pengampu

:
:
:
:
:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

B. PENYATAAN KESEPAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PERKULIAHAN
C. HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA MENGONTRAK MATA KULIAH
D. PERJANJIAN DAN KOMITMEN
E. IKATAN BATIN DOSEN DAN MAHASISWA
F. TANDA TANGAN KESEPAKATAN
Adapun petunjuk penyusunan kontrak kuliah untuk setiap matakuliah yaitu:
A. IDENTITAS MATA KULIAH
1.

Program Studi

2.

Nama Mata Kuliah

3.

Semester

4.

Jumlah SKS

5.

Dosen Pengampu

B. PENYATAAN

: ………………………………………………………………
Tuliskan nama Program Studi.
: ………………………………………………………………
Tuliskan nama Mata Kuliah.
: ………………………………………………………………
Tuliskan semester ganjil/genap.
: ………………………………………………………………
Tuliskan jumlah sks Mata Kuliah.
: ………………………………………………………………
Tuliskan Dosen pengampu Mata Kuliah.

KESEPAKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PERKULIAHAN

Buatkan suatu pernyataan yang menjelaskan hari dan tanggal membuat kesepakatan
antara dosen dan mahasiswa dalam mengikuti/mengontrak matakuliah yang dimaksud.
C. HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA MENGONTRAK MATAKULIAH
Tuliskan hak dan kewajiban baik mahasiswa maupun dosen pengampu matakuliah dalam
penyelenggaraan perkuliahan selama 1(satu) semester
Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester STIMA IMMI
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D. PERJANJIAN DAN KOMITMEN
Uraikan perjanjian dan komitmen yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dan dosen
pengampu matakuliah dalam penyelenggaraan perkuliahan selama1 (satu) semester
E. IKATAN BATIN DOSEN DAN MAHASISWA
Tuliskan ikatan bathin yang harus diperhatikan oleh mahasiswa maupun dosen
pengampu matakuliah agar penyelenggaraan perkuliahan berjalan dengan baik.
F. TANDA TANGAN KESEPAKATAN
Bubuhkan tandatangan bukti kesepakatan yang terjadi oleh mahasiswa maupun dosen
pengampu matakuliah agar penyelenggaraan perkuliahan berjalan dengan baik.

2.1

RUBRIK PENILAIAN RPS
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang baik adalah suatu rencana
pembelajaran yang tersusun dengan sistematis dan taat terhadap aturan yang dirujuk.
Suatu RPS juga akan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran
selama satu semester sesuai dengan matakuliah. Suatu RPS yang tersusun dengan baik,
akan dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran oleh siapa saja dosen yang
menggunakan, selagi masih relevan dengan bidang ilmu yang disajikan atau masih
dalam satu kelompok dosen bidang keahlian (KDBK). Guna untuk mengetahui
kebaikan suatu RPS yang dibuat dosen, maka perlu dibuat suatu alat penilaian beserta
rubrik penggunaannya. Berikut merupakan suatu instrumen (alat) untuk menilai RPS
yang digunakan pada setiap prodi dilingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.
Adapun instrumen alat penilaian RPS tersebut sebagai berikut :
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KONTRAK PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah

:

Dosen Pengampu

:

Program Studi

:

Petunjuk
: Ceklis (V) pada kolom kecukupan/kesesuaian jika aspek yang dinilai itu ada dan beri
keterangan jika masih ada
yang perlu diperbaiki/ditambahkan atau dipertanyakan dari aspek
yang tersebut.

No.

Aspek yang Dinilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identitas Mata Kuliah
Pernyataan Kesepakatan
Uraian Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Uraian Hak dan Kewajiban Dosen
Isi Perjanjian
Isi Komitmen
IkatanB atin Dosen dan Mahasiswa
TandaTangan Yang Melakukan Kontrak

No.
1.
2.
3.
4.

Aspek yang Dinilai
Identitas Mata Kuliah
Pernyataan Kesepakatan
Uraian Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Uraian Hak dan Kewajiban Dosen

5.
6.
7.
8.

Kecukupan
Cukup Tidak Cukup

Kesesuaian
Sesuai Tidak Sesuai

Keterangan

Keterangan

Isi Perjanjian
Isi Komitmen
Ikatan Batin Dosen dan Mahasiswa
TandaTangan Yang Melakukan
Kontrak

Catatan :
Jakarta, ...................2016

Reviewer,
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INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah
:
Dosen Pengampu
:
Program Studi
:
Fakultas
:
Petunjuk
: Ceklis (V) pada kolom kecukupan/kesesuaian jika aspek yang dinilai itu
ada dan beri keterangan jika masih ada yang perlu diperbaiki/ditambahkan atau dipertanyakan
dari aspek yang tersebut.
No.

AspekyangDinilai

Kecukupan
Cukup

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identitas Mata Kuliah
Capaian Pembelajaran
Indikator Capaian Pembelajaran
Bahan Kajian (Pokok Bahasan)
Bentuk/Model Pembelajaran
Tagihan Perkuliahan (Tugas)
Teknik Penilaian
Indikator Penilaian
Bobot Penilaian setiap Tagihan
Instrumen Penilaian
Durasi Waktu (Sub Capaian Pembelajaran)

12.

Referensi/Sumber Bacaan

No.

Aspek yang Dinilai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Identitas Mata Kuliah
Capaian Pembelajaran
Indikator Capaian Pembelajaran
Bahan Kajian (Pokok Bahasan)
Bentuk/Model Pembelajaran
Tagihan Perkuliahan (Tugas)
Teknik Penilaian
Indikator Penilaian
Bobot Penilaian setiap Tagihan
Instrumen Penilaian
Durasi Waktu (Sub Capaian Pembelajaran)
Referensi/Sumber Bacaan

Tidak Cukup

Kesesuaian
Sesuai

KET

KET

Tidak Sesuai

Catatan :
Jakarta, ..................2016
Reviewer,
( …………………. )
Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester STIMA IMMI

12

BAB III
METODA PEMBELAJARAN
STUDENT CENTRE LEARNING
Proses pembelajaran dilakukan berdasarkan metoda atau model pembelajaran yang
relevan dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai dan media pembelajaran atau sarana
pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang baik
harus menggunakan lebih dari 3 (tiga) metode pembelajaran yang relevan dengan hasil akhir
yang diharapkan, langkan-langkah pembelajaran harus benar-benar berpusat pada mahasiswa
dan semuanya sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.
Proses pembelajaran ini ditentukan juga cara memotivasi mahasiswa dalam
memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan penerapan serta analisis atau sintesis dan
mengintegrasikan informasi. Lebih jauh, bentuk pembelajaran tersebut juga membuat
mahasiswa mampu menilai pentingnya informasi dan memperoleh kesempatan untuk aktif
dalam lebih dari satu kegiatan.
Metoda pembelajaran yang digunakan masa kini adalah metoda pembelajaran yang
berpusat pada mahasiswa atau student centered learning (SCL), yang terdiri dari :
1. Model pembelajaran contextual instruction mirip dengan metode ceramah dalam
pembelajaran berorientasi pada pengajar (teacher learning centre) namun metoda ini
berpusat pada pengalaman actual mahasiswa.
2. Model pembelajaran small group discussion, cooperative learning, project base learning
atau simulation memerlukan presentasi mahasiswa di depan kelas.
3. Model pembelajan discovery learning atau collaborative learning dilakukan oleh
mahasiswa di luar kelas dengan data dan petunjuk dari dosen.
4. Model pembelajaran self directed learning, dan problem base learning dilakukan secara
mandiri oleh mahasiswa di luar kelas dengan fasilitas dari dosen.
Model pembelajaran contextual instruction mirip dengan metoda ceramah dalam
pembelajaran berorientasi pada pengajar (teacher learning centre) namun metoda ini berpusat
pada pengalaman actual mahasiswa. Model pembelajaran ini sangat cocok di terapkan di
dalam pembelajaran tatap muka di kelas dan peranan dosen masih cukup dominan.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran contextual instruction adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya
dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja professional, atau manajerial,
atau entrepreneurial; (2) Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan.
2. Kegiatan mahasiswa : (1) Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata, (2)
Melakukan studi lapangan/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.
Model pembelajaran small group discussion, cooperative learning, project base
learning atau simulation memerlukan presentasi mahasiswa di depan kelas. Model
pembelajaran kelompok ini cocok untuk pembelajaran tatap muka di dalam kelas, namun
peranan mahasiswa lebih dominan karena menonjolkan kegiatan mahasiswa dalam proses
pembelajaran yang lebih aktif.
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran small group discussion adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi; (2) Menjadi
moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa : Membentuk kelompok (5-10), memilih bahan diskusi serta
mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran cooperative learning adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok
mahasiswa (2) Menyiapkan suatu masalah/kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan
oleh mahasiswa secara berkelompok.
2. Kegiatan mahasiswa : membahas dan menyimpulkan masalah/tugas yang diberikan dosen
secara berkelompok.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran : project base learning adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematik agar mahasiswa
belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (inquiry) yang
berstruktur dan kompleks; (2) Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan
asesmen.
2. Kegiatan mahasiswa : (1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara
sistematis ; (2) Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran simulation adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Merancang situasi/kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya,
bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi; (2)
Membahas kinerja mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa : Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugakan
kepadanya atau mempraktekkan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah
disiapkan.
Model pembelajaran discovery learning atau collaborative learning dilakukan oleh
mahasiswa di luar kelas dengan data dan petunjuk dari dosen. Dalam pembelajaran ini,
peranan dosen masih dominan dengan memberikan berbagai informasi yang berhubungan
dengan kegiatan mahasiswa dan mengulas hasil belajar mahasiswa dalam pertemuan tatap
muka di dalam kelas. Model pembelajaran ini juga cocok untuk pembelajaran e-learning
tugas-tugas online yang terperinci kepada mahasiswa dan mengulas hasil belajar mahasiswa
secara online.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran discovery learning adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu
pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa; (2) Memeriksa dan memberi ulasan
terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.
2. Kegiatan mahasiswa : Mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk
mendeskripsikan suatu pengetahuan.
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran collaborative learning adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Merancang tugas yang bersifat open ended; (2) Sebagai fasilitator
dan motivator.
2. Kegiatan mahasiswa : (1) Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan
tugas ; (2) Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan consensus
kelompoknya sendiri.
Model pembelajaran self directed learning, dan problem base learning dilakukan
secara mandiri oleh mahasiswa di luar kelas dengan fasilitas dari dosen. Dalam pembelajaran
ini, peranan mahasiswa lebih dominan karena dosen hanya menjadi fasilitator dalam
pertemuan tatap muka di kelas. Model pembelajaran ini juga cocok untuk pembelajaran elearning dengan memberikan tugas-tugas online yang menggali kreativitas mahasiswa untuk
merencanakan dan mengerjakannya secara mandiri. Dalam pembelajaran tatap muka, dosen
mengulas hasil belajar mahasiswa di dalam kelas, sedangkan dalam pembelajaran online,
dosen mengulas hasil belajar secara online.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam model
pembelajaran self directed learning adalah :
1. Kegiatan dosen : sebagai fasilitator
2. Kegiatan mahasiswa : merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai
pengalaman belajar sendiri.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa model pembelajaran
problem base learning adalah :
1. Kegiatan dosen : (1) Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu; (2) Membuat
petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh
mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.
2. Kegiatan mahasiswa : Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta
memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual / yang dirancang
oleh dosen.
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BAB IV
PEDOMAN PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
A.

PENGERTIAN
Modul merupakan sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasanbatasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis. Sebuah kompetensi
dan sub kompetensi dikemas dalam satu modul yang utuh (self contained) untuk
memenuhikebutuhan belajar pada mata kuliah tertentu dan proses pembelajaran tertentu,
Materi modul disusun secara menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan
serta dapat digunakan untuk belajar mandiri (self instructional), dan penggunaannya
tidak tergantung dengan media lain (self alone). Modul memberi kesempatan kepada
mahasiswa untuk latihan, merangkum dan mengukur kemampuan dengan melakukan
tes sendiri (self test) Modul mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa dengan
memberikan tindak lanjut dan memberi kesempatan mengembangkan diri dengan materi
pengayaan. Modul sekurang-kurangnya memiliki sampul atau topik yang jelas, rumusan
kompetensi dasar atau kemampuan akhir, uraian dan contoh yang rinci, menyediakan
latihan soal atau tesformatif dan menggunakan daftar pustaka yang memadai

B.

ALUR PENYUSUNAN
SILABUS

SAP / RPS

1. Kompetensi dasar
2. Kemampuan akhir yang
diharapkan
3. Kegiatan belajar
4. Materi Pembelajaran
5. Indikator Penilaian

C.

MODUL
PEMBELAJARAN

FORMAT MODUL
Bagian-bagian sebuah modul yang lengkap terdiri dari :
1. Sampul
2. Topik / materi belajar
3. Pendahuluan
4. Kompetensi dasar
5. Kemampuan akhir yang diharapkan

Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester STIMA IMMI

16

6.

7.
8.

Kegiatan belajar (1, 2, 3)
a. Uraian dan contoh
b. Latihan
c. Rangkuman
d. Tes formatif
e. Umpan balik dan tindak lanjut
Kunci jawaban
Daftar pustaka

Bagian-bagian tersebut di atas yang tidak boleh “dihilangkan“ atau menjadi syarat
minimal sebuah modul terdiri dari :
1. Sampul
2. Kompetensi dasar
3. Kemampuan akhir yang diharapkan
4. Kegiatan belajar
a. Uraian dan contoh
b. Latihan
c. Rangkuman
5. Daftar pustaka

D.

KRITERIA PENILAIAN
Penilaian modul pembelajaran dilakukan terhadap substansi dan
kelengkapannya. Substansi dinilai oleh Ketua Program Studi, sedangkan
kelengkapannya oleh Manajer Kelas (Dukungan Pembelajaran), Kriteria 1 s/d 5
mengenai substansi, sedangkan untuk kelengkapan sesuai dengan kriteria 6 s/d 10
sebagai berikut :
1. Materi sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan disusun secara menarik untuk
mencapai kompetensi yang diharapkan.
2. Dirancang secara sistematis dan dikemas dalam satu modul secara utuh (self
contained).
3. Dapat digunakan untuk belajar mandiri (self instructional), dan penggunaannya
tidak tergantung media lain (self alone).
4. Dapat digunakan untuk latihan dan mengukur kemampuan dengan melakukan tes
sendiri (self test).
5. Mengakomodasi kesulitan belajar dan memberi kesempatan mengembangkan diri
dengan materi pengayaan.
6. Mempunyai asesories sampul yang lengkap atau minimal memiliki topik yang jelas.
7. Mempunyai rumusan kompetensi dasar atau kemampuan akhir sesuai SAP
8. Mempunyai uraian dan contoh yang disusun secara sistematis, rinci dan lengkap
9. Mempunyai latihan soal atau tes formatif untuk melakukan tes sendiri
10. Mempunyai daftar pustaka yang mutakhir dan jumlahnya memadai
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Kriteria di atas berlaku untuk setiap topik dan masing-masing kriteria diatas
dinilai dengan ketentuan sebagai berikut :
1 s/d 3 : Sangat kurang
4 s/d 5 : Kurang
8 s/d 7 : Cukup
8 s/d 9 : Baik
10
: Sangat baik

E.

PENULISAN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

F.

Setiap mata kuliah terdiri dari 14 topik sesuai dengan jumlah pertemuan dalam 1
semester. Sebuah topik memuat beberapa sub topik (umumnya 3 topik)
Setiap modul berisi 1 topik atau beberapa topik yang berkaitan dengan bobot yang
setara
Modul ditulis menggunakan file microsoft office words (doc), huruf Arial ukuran 11
dan jarak antar baris (leading) 2 spasi.
Modul dapat disertai dengan gambar (visual), suara (audio) dan/atau video
Modul diserahkan dalam bentuk file (digital) dengan ukuran sekitar 1 Megabytes
per file untuk memperlancar proses pengunduhan (download) bahan pembelajaran
dari internet. Sebuah modul yang besar akan dipecah dalam file kecil sehingga
maksimal berukuran 1 megabytes.
Modul diserahkan dalam bentuk softcopy kepada Ketua Program Studi untuk dinilai
kelayakannya untuk kemudian diserahkan kepada UPT Puskom untuk memberikan
Dukungan Pembelajaran untuk diperiksa formatnya.

TEKNIK PEMBUATAN
1.

Sampul
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

2.

Logo Perguruan Tinggi
Modul mata kuliah apa?
Kode mata kuliahnya apa?
Modul ke berapa?
Judul topik / materi belajarnya apa?
Disusun oleh siapa?
Nama Perguruan Tinggi
Tahun penulisan

Judul Topik / Materi Belajar
Judul topik ditulis sesuai dengan materi belajar atau pokok bahasan dalam Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) atau Satuan Acara Pembelajaran (SAP)

3.

Pendahuluan
Pengantar berisi kedudukan modul dalam suatu mata kuliah, ruang lingkup materi
modul, kaitan antara pokok bahasan satu dengan pokok bahasan lainnya, kaitan
antara sub pokok bahasan satu dengan sub pokok bahasan lainnya, dan sebagainya.
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4.

Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi yang berupa tujuan
yang hendak dicapai untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih. Kompetensi dasar
berbentuk pernyataan tentang maksud yang menggambarkan kemampuan tertentu
pada mahasiswa setelah menyelesaikan pengalaman belajar tertentu. Kompetensi
dasar dibuat dengan menggunakan kata kerja yang mengandung rumusan tingkah
laku yang bersifat umum, mencakup materi yang luas dan dicapai dalam beberapa
tahap. Kata kerja tingkah laku yang dimaksud, misalnya : Mengetahui, mengerti,
memahami, menafsirkan, memperkirakan, menanggapi, meyakini, memamerkan
dan sebagainya.

5.

Kemampuanl Akhir yang Diharapkan
Hasil akhir yang diharapkan adalah pernyataan tentang maksud yang
menggambarkan kemampuan tertentu pada mahasiswa setelah menyelesaikan
pengalaman belajar tertentu. Kemampuan tersebut disusun dengan format ABC
(Audience, Behaviour, Content) dan menggunakan rumusan tingkah laku yang
spesifik dan jelas. Rumusan tingkah laku harus jelas, artinya menggunakan kata
kerja yang operasional, yaitu hanya menggunakan 1 (satu) kata kerja (tingkah laku)
yang spesifik, dapat diamati dan dapat diukur. Rumusan tingkah laku yang
dimaksud dapat disajikan dalam berbagai aspek dan tingkatan, baik kognitif, afektif
maupun psikomotorik, sebagai berikut : mempunyai tingkatan sebagai berikut :
a. Tingkah laku yang berhubungan dengan aspek pengetahuan (cognitive)
mempunyai tingkatan ingatan (C1) : Mendefinisikan, mengidentifikasi,
menggambarkan, menyatakan, menamakan ; Pemahaman (C2) : Meringkas,
menyimpulkan, mengklasifikasi, menjelaskan, membedakan, membandingkan,
menyontohkan ; Penerapan (C3) : Melaksanakan, menggunakan, menampilkan,
menerapkan, menunjuk, mengerjakan ; Analisis (C4) : Menguraikan, menata,
mengintegrasikan,
memisahkan,
merinci,
menyusun,
mengubah,
menghubungkan ; Evaluasi (C5) : Memeriksa, mengkritik, menilai, menguji,
mendeteksi, memantau, menyimpulkan ; Mencipta (C6) : Merancang,
membangun, merancang, merencanakan, memproduksi, menemukan, membuat
b. Tingkah laku yang berhubungan dengan aspek sikap (affective) mempunyai
tingkatan sebagai berikut : Penerimaan (A1) : Menyatakan, memilih, mengikuti
; Tanggapan (A2) : Menjawab, membahas, mengerjakan ; Keyakinan (A3) :
Menguraikan, membedakan, mengajak ; Berkarya (A4) : Mengubah, mengatur,
mengintegrasikan ; Ketekunan (A5) : Mengusulkan, mempraktekan,
membuktikan.
c. Tingkah laku yang berhubungan dengan aspek perbuatan (psychomotoric)
mempunyai tingkatan sebagai berikut : Pemilihan (P1) : Memilih,
menggambarkan, memisahkan ; Beraksi (P2) : Melakukan, Menggerakkan,
memperlihatkan ; Pamer (P3) : Memamerkan, memasang, mendiskusikan ;
Membangun (P4) : Membangun, mengatur , menyusun ; Mengatur (P5) :
Mengatur, mengukur, melukiskan, dan sebagainya

6.

Kegiatan belajar
Setiap modul berisi beberapa sub kegiatan belajar sesuai dengan apa yang
tercantum dalam SAP dengan ketentuan sebagai berikut :
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a.
b.

c.

d.
e.

f.

7.

Sub topik : Ditulis singkat dan padat sesuai dengan kegiatan belajar yang
tercantum dalam SAP.
Uraian dan contoh : Di bawah uraian dan contoh ini diberikan judul sub-sub
topik atau pokok bahasan yang merupakan bagian dari sub kegiatan belajar.
Setiap sub topik atau pokok bahasan terdiri dri beberapa sub sub topik atau
pokok bahasan. Setelah penulisan judul sub-sub topik atau pokok bahasan
diberikan uraian yang disertai ilustrasi atau contoh-contoh aktual. Uraian
diberikan dengan gaya bahasa sederhana dan komunikatif dalam bentuk
bertutur sehingga penulis seolah-olah hadir di depan pembaca dan tengah
menjelaskan materipembelajarannya.
Contoh-contoh harus disertakan dalam uraian sehingga memperkuat penguasan
terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Penyajian contoh-contoh dapat
dilakukan dengan gambar-gambar yang berkaitan.
Latihan : Untuk latihan dapat diberikan butir-butir pertanyaan berbentuk esei
sebagai latihan untuk menguasai materi pembelajaran yang disajikan dalam
uraian dan contoh. Latihan harus disertai dengan petunjuk cara menyelesaikan
butir-butir pernyataan dalam latihan tersebut.
Rangkuman : Rangkuman berisi tentang pokok-pokok materi pembelajaran
yang disajikan dalam uraian dan contoh
Tes formatif : Tes formatif diberikan dalam rangka mengukur kemajuan hasil
belajar yang dicapai dalam 1 (satu) unit pembelajaran. Butir-butir pertanyaan
yang diberikan dalam rangka tes formatif berbentuk tes obyektif (Benar Salah,
pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi) sehingga memudahkan proses
pengukuran (memberikan nilai). Tes yang baik mempunyai berbagai jenjang
kesulitan, banyak menggunakan pertanyaan tingkat tinggi (sekitar 75%),
disusun dari pertanyaan yang mudah ke sukar dan jelas bahasanya.
Umpan balik dan tindak lanjut : Umpan balik dan tindak lanjut diberikan
dalambentuk rumus yang dapat digunakan untuk memaknai pencapaian hasil
belajar sehingga dapat diberikan umpan balik dan tindak lanjut yang dapat
dilakukan oleh pembaca.

Kunci jawaban
Kunci jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan dalam tes formatif diberikan
agar mahasiswa dapat melakukan proses pengukuran oleh diri sendiri.

8.

Daftar pustaka
Mencantumkan daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber belajar
denganmenuliskan nama lengkap pengarang buku, judul buku, kota penerbitan
buku, nama penerbit buku, tahun penerbitan buku dan halaman sumber belajar
tersebut diacu. Cara menuliskan daftar pustaka : nama lengkap pengarang buku
(ditulis tanpa gelar, nama akhir menjadi nama pertama dan dibatasi koma), koma,
judul buku (digaris bawahi atau dicetak miring), koma, kurung buka, kota
penerbitan buku, titik dua, nama penerbit buku, koma, tahun penerbitan buku,
kurung tutup, koma, halaman (tulis halaman dan nomor halaman sumber belajar
tersebut diacu). Contoh : Wiharto, Mulyo, 2008, Filsafat Ilmu dan Logika, (Jakarta:
Esa-Press,), halaman 6.
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BAB V
PENILAIAN MODUL PEMBELAJARAN

Mata Kulia

: ……………………………

Kode MK

: …………………………….

Dosen

: ……………………………

No. Dosen

: …………………………….

A.

Penilaian Ketua Program Studi
No
1

2

3

4
5

Substansi
Materi sesuai kemampuan
mahasiswa dan disusun menarik
untuk mencapai kompetensi
Dirancang secara sistematis dan
dikemas dalam satu modul utuh (self
contained)
Dapat digunakan belajar mandiri (self
instruction), dan tidak tergantung
media lain (self alone)
Dapat digunakan untuk latihan dan
tes sendiri (self test)
Mengakomodasikan kesulitan belajar
dan mengembangkan diri

Nilai setiap butir/Kolom :
Sangat kurang : 1-3
Kurang
: 4-5
Cukup
: 6-7
Baik
: 8-9
Sangat baik
: 10
B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Jml
0 1 2 3 4

Jakarta, ………………………….
Ketua Program Studi,

Penilaian Manager Kelas (Dukungan Pembelajaran)
No
6
7
8
9
10

Substansi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Jml
0 1 2 3 4

Sampul / Topik
Kompetensi Dasar dan kemampuan
akhir
Uraian dan Contoh
Latihan atau tes formatif
Daftar Pustaka

Total Nilai :

Jakarta,
Ketua STIMA IMMI,
Kesimpulan : Layak/ Belum Layak
Dr. Zulkifli Rangkuti, SE,MM
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Lampiran 2 : Model Pembelajaran SCL
Model Pembelajaran dengan Pendekatan SCL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Small Group Discussion
Role-Play & Simulation
Case Study
Discovery Learning (DL)
Self-Directed Learning (SDL)
Cooperative Learning (CL)
Collaborative Learning (CL)
Contextual Instruction (CI)
Project Based Learning (PjBL)
Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
URAIAN RINGKAS CIRI BEBERAPA MODEL BELAJAR

No.
1

Model Belajar
Small
GroupDiscussion

Yang Dilakukan Mahasiswa
- Membentuk kelompook (5-10)
- Memilih bahan diskusi
- Mempresentasikan paper dan
mendiskusikan di kelas

2

Simulasi

- Mempelajari dan menjalankan
suatu peran yang ditugaskan
kepadanya
- Atau mempraktekan/mencoba
berbagai model (komputer) yang
telah disiapkan

3

Discovery
Learning

- Mencari, mengumpulkan, dan
menyusun informasi yang ada
untuk mendeskripsikan suatu
pengetahuan

4

Self-Directed
Learning

- Merencanakan kegiatan belajar,
melaksanakan,
dan
menilai
pengalaman belajarnya sendiri

5

Cooperative
Learning

- Membahas dan menyimpulkan
masalah/tugas yang diberikan
dosen secara berkelompok

Yang Dilakukan Dosen
- Membuat rancangan bahan
diskusi dan aturan diskusi
- Menjadi
moderator
dan
sekaligus mengulas pada setiap
akhir
session
diskusi
mahasiswa
- Merancang
situasi/kegiatan
yang mirip dengan yang
sesungguhnya, bisa berupa
bermain
peran,
model
komputer, atau berbagai latihan
simulasi
- Membahas kinerja mahasiswa
- Menyediakan
data,
atau
petunjuk
(metode)
untuk
menelusuri suatu pengetahuan
yang harus dipelajari oleh
mahasiswa
- Memeriksa
dan
memberi
ulasan terhadap hasil belajar
mandiri mahasiswa
- Sebagai fasilitator, memberi
arahan,
bimbingan
dan
konfirmasi terhadap kemajuan
belajar yang telah dilakukan
individu mahasiswa
- Merancang dan dimonitor
proses belajar dan hasil belajar
kelompok mahasiswa
- Menyiapkan
suatu
masalah/kasus atau bentuk
tugas untuk diselesaikan oleh
mahasiswa secara berkelompok
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No.
6

Model Belajar
Collaborative
Learning

7

Contextual
Instruction

8

Project Based
Learning

9

Problem Based
Learning

Yang Dilakukan Mahasiswa
Yang Dilakukan Dosen
- Bekerja sama dengan anggota - Menyediakan
data,
atau
kelompoknya
dalam
petunjuk
(metode)
untuk
mengerjakan tugas
menelusuri suatu pengetahuan
- Membuat rancangan proses dan
yang harus dipelajari oleh
bentuk penilaian berdasarkan
mahasiswa
consensus kelompoknya sendiri
- Memeriksa
dan
memberi
ulasan terhadap hasil belajar
mandiri mahasiswa
- Membahas
konsep
(teori) - Menjelaskan bahan kajian yang
kaitannya dengan situasi nyata
bersifat
teori
dan
- Melakukan studi lapang/terjun di
mengkaitkannya dengan situasi
dunia nyata untuk mempelajari
nyata dalam kehidupan seharikesesuaian teori
hari, atau kerja profesional,
atau
manajerial,
atau
entrepreneurial
- Menyusun tugas untuk studi
mahasiswa terjun ke lapangan
- Mengerjakan tugas (berupa - Menyusun suatu tugas (proyek)
proyek) yang telah dirancang
yang
sistematik
agar
secara sistematis
mahasiswa belajar pengetahuan
- Menunjukkan
kinerja
dan
dan
keterampilan
melalui
mempertanggung
jawabkan
proses
pencarian/penggalian
hasil kerjanya di forum
(inquiry) yang terstruktur dan
kompleks
- Merumuskan dan melakukan
proses pembimbingan dan
asesmen.
- Belajar
dengan - Merancang
tugas
untuk
menggali/mencari
informasi
mencapai kompetensi tertentu
(inquiry) serta memanfaatkan - Membuat petunjuk (metode)
informasi
tersebut
untuk
untuk
mehasiswa
dalam
memecahkan
masalah
mencari pemecahan masalah
faktual/yang dirancang oleh
yng dipilih oleh mahasiswa
dosen
sendiri atau yang ditetapkan.

Rubrik Deskriptif Untuk Penilaian Sesama Anggota Tim
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

Dibawah Harapan
Membuat beberapa
kontribusi nyata
dalam hasil kerja tim
Jarang atau tidak
pernah terlatih tentang
memimpin
Tidak berkontribusi
pada diskusi
kelompok atau sering
gagal berpartisipasi
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Contoh : KEMAMPUAN MENULIS ESSAY
GRADE
Sangat kurang

SKOR
< 20

Kurang

21 – 40

Cukup

41 – 60

Baik

61 – 80

Sangat Baik

> 80

INDIKATOR KINERJA
Tidak ada ide yang jelas untuk menyelesaikan
masalah
Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai
dengan permasalahan
Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang
inovatif
Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan
masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas
Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah
dengan cakupan luas.

Lampiran 3 : Kriteria Penilaian
Kriteria Penilaian/Idnikator keberhasilan diarahkan untuk mencapai kompetensi atau capaian
pembelajaran yang meliputi :
1. Penilaian sikap kemandirian bertujuan untuk membangun kemampuan individu
melalui belajar aktif. Untuk itu perlu dilakukan penilaian secara periodic melalui test
tertulis. Test ini dilakukan 3-4 kali selama satu semester sebelum UAS, tujuannya untuk
mengetahui kemampuan akhir mahasiswa dalam menguasai setiap bahan kajian.
Sedangkan untuk mengetahui capaian pembelajaran matakuliah oleh mahasiswa
dilakukan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Penilaian sikap mampu bekerjasama secara tim atau kebersamaan dilakukan dengan
memberikan tugas kelompok. Agar seluruh mahasiswa aktif dalam kelompok tersebut
perlu dirancang tugas kelompok yang jelas dalam pembagian tugas dari masing-masing
dan bersifat saling ketergantungan.
3. Penilaian sikap kreatif dilakukan melalui penilaian tugas individu yang terkait dengan
tugas kelompok dilakukan oleh dosen. Penilaian ditekankan pada aspek keterbaruan atau
ide kreatif yang ditawarkan oleh mahasiswa dalam tugas individu maupun kelompok.
4. Pencapaian sikap Peduli Sosial/Lingkungan dinilai melalui tugas individu maupun
kelompok yang disajikan oleh mahasiswa. Tugas berisikan solusi atau permasalahan yang
ada di lingkungan masyarakat dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dari matakuliah tersebut.
5. Pencapaian sikap jujur dilakukan dengan menilai kejujuran dalam mengerjakan test,
tugas individu, tugas kelompok maupun UAS.
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Rubrik Deskriptif untuk Menilai Presentasi Lisan
Dimensi

Sangat Baik

Baik

Memuaskan

Batas

Organisasi

Presentasi
terorganisasi
dengan
menyajikan
fakta yang
mendukung
oleh contoh
yang telah
dianalisis
sesuai konsep
(9 – 10)
Isi mampu
menggugah
pendengar
untuk
mengembang
kan pikiran

Presentasi
terorganisasi
dengan baik
dan menyajikan
fakta yang
meyakinkan
untuk
mendukung
kesimpulankesimpulan
(6 – 8)
Isi akurat dan
lengkap. Para
pendengar
menambahkan
wawasan baru
tentang topik
tesebut.

Presentasi
mempunyai
fokus dan
menyajikan
beberapa
bukti yang
mendukung
kesimpulankesimpulan

Cukup fokus,
namun bukti
kurang
mencukupi
untuk
digunakan
dalam
menarik
kesimpulan
(3 – 2)
Isinya kurang
akurat, karena
tidak ada data
faktual tidak
menambah
pemahaman
pendengar

(0 – 1)
Isinya tidak
akurat atau
terlalu umum.
Pendengar
tidak belajar
apapun atau
kdang
menyesatkan.

(14 – 15)

(10 – 13)

(4 – 5)
Isi secara
umum akurat,
tetapi tidak
lengkap. Para
pendengar
bisa
mempelajari
beberapa
fakta yang
tersirat tetapi
mereka tidak
menambah
wawasan baru
tentang topik
tersebut
(4 – 6)

( 3 – 5)

(0 -3 )

Isi

Dibawah
Harapan
Tidak adan
organisasi
yang jelas,
fakta tidak
digunakan
untuk
mendukung
pernyataan

Skor

Skor Total
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Rubrik Deskriptif Untuk Menilai Presentasi Lisan
Dimensi

Sangat Baik

Baik

Memuaskan

Batas

Gaya
Presentasi

Berbicara
dengan
semangat,
menularkan
semangat dan
antusiasme
pada
pendengar

Pembicara
tenang dan
menggunakan
intonasi yang
tepat, berbicara
tanpa
bergantung
pada catatan,
dan
berinteraksi
secara intensif
dengan
pendengar,
Pembicara
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

Berpatokan
pada catatan,
tidak ad aide
yang
dikembangkan
di luar
catatan, suara
monoton

(9 – 10)

(6 – 8)

(4 – 5)

(3 – 2)

Dibawah
Harapan
Pembicara
cemas dan
tidak nyaman
dan membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan.
Tidak terjadi
kotak mata
karena
pembicara
lebih banyak
melihat ke
papan tulis
atau layar
(0 – 1)

Skor

Skor Total
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DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan
Pendidikan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014,
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan
Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (sebuah alternatif
Penyusunan Kurikulum), 2008
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