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KURIKULUM
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan program studi.
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JALUR PENDIDIKAN

AKADEMIK
Pendidikan akademik
merupakan Pendidikan Tinggi
program sarjana dan/atau
program pascasarjana yang
diarahkan pada penguasaan
dan pengembangan cabang
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

VOKASI
Pendidikan vokasi
merupakan Pendidikan
Tinggi program diploma
yang menyiapkan
Mahasiswa untuk pekerjaan
dengan keahlian terapan
tertentu sampai program
sarjana terapan.
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PROFESI
Pendidikan profesi
merupakan Pendidikan
Tinggi setelah program
sarjana yang menyiapkan
Mahasiswa dalam pekerjaan
yang memerlukan
persyaratan keahlian
khusus.

TINDAK LANJUT PERBAIKAN
TAHAP-I
ANALISIS

TAHAP-II
DESAIN

TAHAP-III
PENGEMBANGAN

TAHAP-IV
IMPLEMENTASI

TAHAP-V
EVALUASI

1. Menetapkan
landasan
kurukulum
(filosofis, sosiologis,
psikologis, historis,
yuridis);
2. Analisis kebutuhan:
kebutuhan sosial,
profesional,
industri, standard
dan scientific vision;
3. Penetapan profil
lulusan;

Memilih dan menata
komponen2 kurikulum:
4. Capaian
Pembelajaran
Lulusan PRODI (CPLPRODI);
5. Bahan Kajian (subject
matter) berdasarkan
disiplin ilmu atau
body of knowledge;
6. Pengalaman Belajar
(learning experiencelearning methods);
7. Evaluasi (evaluation).

8. Menjabarakan CPL-PRODI pada
tingkat Mata Kuliah (MK) dan
tahapan belajar-bersifat lebih
spesifik, dapat diukur dan
diamati;
9. Mengembangkan Materi
Pembelajaran - keluasan &
kedalaman sesuai CPL-PRODI yg
dibebankan pd MK.
10. Memilih bentuk, metoda,
pengalaman belajar, dan
perangkat pembelajaran yg
diperlukan;
11. Pembentukan MK/Modul/Blok,
dan menetapkan bobot sks nya;
12. Merancang Pembelajaran dan
menyusun RPS;
13. Menyusun instrumen penilaian
& evaluasi (formatif & sumatif);

14. Mengindentifikasi
kemungkinan
masalah yg
menghambat
implementasi
kurikulum;
15. Melakukan
sosialisasi,
workshop, dan
bimtek pd
mahasiswa, dosen,
pimpinan dan
tendik;
16. Melaksanakan
kurikulum, dan
monitoring.

17. Melakukan
evaluasi
formatif thd
implementasi
kurikulum;
18. Melakukan
evaluasi sumatif
thd
implementasi
kurikulum;

Standar Internasional & Ketrampilan abad 21

PROFIL
LULUSAN
(Peran Lulusan)
Peran yang
dilakukan oleh
lulusan di bidang
keahlian atau
bidang kerja
tertentu setelah
menyelesaikan
studinya.

Perlu belajar apa?

Pengguna
lulusan &
Pemangku
kepentingan

SN-Dikti ?
KKNI ?
Visi &Misi PT ?

Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL) PRODI

Beberapa
CPL yg
dibebankan
pd MK

MATA
KULIAH
(MK)
Bahan Kajian (BK)
(Body of Knowledge)

Bahan
Kajian

Scientific vision
Konsorsium Bid. Keilmuan

RPS

oCPMK => Sub-CPMK
oMateri Pembelajaran
oBentuk & Metode
Pembelajaran
oBobot sks
oIndikator & kriteria
Penilaian
oPenilaian proses
o& hasil belajar
(rubric/Portofolio)
oRencana Tugas
oEvaluasi

dll………….

PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

Perlu kemapuan apa?

Need Assessments (profesional,
industrial, social)?

DOKUMEN KURIKULUM
I. Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama PT, Fakultas, Prodi, Akreditas, Jenjang
Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.

II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dg
menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisa kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan
III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulim: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis,
landasan yuridis, dll.
IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL
terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SNDikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.
V. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang
kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah/modul/blok.
VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah
berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian dan perhitungan bobot sks nya.

VII. Matrik distribusi mata kuliah (MK)- Menggambarkan peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis
sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester
selama masa studi lulusan Program Studi.
VIII.Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan
perangkat pembelajaran lain nya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dlm bentuk Rubrik/Portofolio, Bahan Ajar, dll.)
IX. Manajemen dan mekanisme – Rencana implmentasi kurikulum dan perangkat SPM di perguruan tinggi masingmasing.

Evaluasi Kurikulum & Tracer Study
Tracer Study

Need Assessments

Tujuan: Memperoleh informasi tentang professional need, industrial need, social need, and scientific vision.
Fokus : Graduated Profile and Learning Outcomes (CPL)

Evaluasi

Metode Evaluasi Kurikulum

Tujuan : Mengetahui kinerja kurikulum
Fokus : Pada pencapaian indikator-indikator kinerja kurikulum

Model Evaluasi Ketidak Sesuaian Provus
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T1

P

D
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S
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Analysis

T
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P

D
M

S

R

P

D
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Development

Design

Tahapan Performance

C

T3

Standard

T1

Analysis

Vision & Mision

T2

Design

Design criteria

T3

Development

Development standard

T4

Implementation

Implementation standard

T5

Products

Product assessment

T6

Cost

Comparisons and costbenafit

Dikembangkan dari sumber: Discrepancy Evaluation Model, Malcom Provus, 1969, 2004

T

M

S
C

T4

R

P

T

M

D
M

Implementation

S
C

T5

R

P
Products

S=Standard
P=Performance
C=Comparison
D=Discrepancy (between standard
an performance)
T= Terminate Program
R=Recycle Program
M=Modify of Change (standars or
performance)

T

M

D
M

T6

R
Cost

Landasan Filosofis
Perenialisme

berdasar filsafat Realisme

Tujuan Pendidikan: Mendidik mahasiswa agar menjadi orang yg rasional
Fokus Kurikulum : Matakuliah klasik; analisis literature; kurikulum tetap

Esensialisme

berdasar filsafat Realisme & Idealisme

Tujuan Pendidikan: Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa; mendidik mahasiswa agar menjadi orang
yg kompeten
Fokus Kurikulum : Ketrampilan pokok reading, writing and arithmetic (3Rs) dan mata kuliah esensial (Bahasa,
Aritmatika, Sains, dan Sejarah)

Progressivisme

berdasar filsafat Pragmatisme

Tujuan Pendidikan: Meningkatkan kehidupan sosial demokratis
Fokus Kurikulum : Berdasarkan bakat dan minat mhs, pengembangan kemampuan individual agar mampu
melakukan pemecahan masalah; mata kuliah interdisiplinar, kegiatan belajar (proyek) dan
pengalaman belajar.

Rekrontruksionisme berdasar filsafat Pragmatisme
Tujuan Pendidikan: Pengetahuan dan ketrampilan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial bagi
peningkatan kualitas hidup masyarakat
Fokus Kurikulum : Tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset.
(Ornstein & Hunkins, 2011:48)

Landasan Sosiologis
• Fondasi sosiologis kurikulum terkait analisis tentang saling kaitan antara individu,
masyarakat, dan kebudayaan yang terefleksi pada pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai
yang dianut oleh warga masyarakat (Print, 1993:39).
• Kurikulum harus menetapkan tujuan, konten, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang
positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal
dan sosial pebelajar (Dewey, 1938: Ornstein & Hunkins, 2013: 128).
• Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kebudayaan difahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (group knowledge)
(Ross,1963: 85).
• Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri
(capsulation) yang bias, jadi bias dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.
Kapsulasi budaya sendiri ini dapat menyebabkan tidak mau memahami kebudayaan yang
lain nya (Zais, 1976:219: Johnson, 1970).
• Rancangan Kurikulum dan pembelajaran harus mampu mengembangkan kemampuan
akadamik yang terintegrasi dengan pendidikan karakter atau moral (akhlakul karimah)
sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kepribadian pembelajar sehingga dia dapat berperan
dengan baik di masyarakat yang multikultural, global dan digital sesuai dengan era nya.
• dll……………

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang
Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015,
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang
Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016,
Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. PP No.74 Tahun 2008, Tentang Guru;
10. Permendikbud No.16 Thn 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. ……

Landasan Psikologis
• Kurikulum menemukan hakekat manusia yang menyadari peran dan
fungsinya dalam lingkungannya;
• Kurikulum yang menfasilitasi menjadi manusia yang paripurna, yakni orang
yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul
karimah, mampu berkolaborasi, dan toleran;
• Kurikulum yang menfasilitasi kegiatan belajar untuk memperoleh
pengalaman belajar agar dapat mengungkap penyebab enkapsulasi
personal dan enkapsulasi social;
• Kurikulum yang mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa
dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat;
• Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir
tingkat tinggi (higher order thinking);
• dll……

Tabel-1: Profil lulusan dan deskripsinya
Profil Lulusan

Deskripsi

Peran yang dilakukan oleh lulusan di bidang
keahlian atau bidang kerja tertentu setelah
menyelesaikan studinya.

Tuliskan deskripsi ruang lingkup kemampuan profil yang meliputi
pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan untuk bidang
pekerjaan tertentu sesuai dengan level KKNI.

No Profil Lulusan Sarjana
Pendidikan Bahasa Inggris
1.

2.

3.

Calon Guru Bahasa Inggris

Deskripsi

Pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan
materi bahasa Inggris yang baik lisan maupun tertulis, memiliki kemampuan
menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan bahasa Inggris, media
dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga menjadi
calon guru professional dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik
bidang pendidikan bahasa Inggris maupun cabang perluasan Ilmu Bahasa Inggris lainnya.
Asisten Peneliti Pendidikan Bahasa Pengkaji permasalahan pendidikan Bahasa Inggris dan mempublikasikan hasilnya dalam
Inggris
forum ilmiah, berjiwa Pancasila, dengan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan
penguasaan teknologi informatika, serta memiliki potensi melanjutkan ke jenjang
pendidikan lebih tinggi yang linear dengan bidang penelitian pendidikan bahasa Inggris,
Wirausahawan bidang Berusaha sendiri maupun bekerja bersama dalam bidang
pendidikan bahasa Inggri
Wirausahawan Bidang Pendidikan Berusaha sendiri maupun bekerja bersama orang lain untuk menghasilkan produk-produk
Bahasa Inggris
media pembelajaran Bahasa Inggris, Program pegajaran/ Kursus Bahasa Inggris,
menghasilkan bahan ajar bahasa Inggris untuk sekolah dasar dan menegah

dirumuskan oleh forum program studi
sejenis atau pengelola program studi
dlm hal tdk memiliki forum Prodi
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Kompetensi
Pedagogik

Kompetensi
Kepribadian

Kompetensi
Profesional

Kompetensi
Sosial

diusulkan kepada Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, kemudian
dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai
rujukan program studi sejenis

Capaian Pembelajaran Lulusan
ASPEK

PENGERTIAN

KETERANGAN

RUMUSAN

SIKAP

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.

sama untuk
semua jenjang
program studi

SN-DIKTI

KETRAMPILAN
UMUM

Dapat ditambah oleh
PT (sesuai visi & misi)

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

tinggi
KETRAMPILAN
KHUSUS

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

Kesepakatan PRODI
sejenis

sesuai dengan
bidang keilmuan
program studi

SN-DIKTI
Dapat ditambah oleh
PT (sesuai visi & misi)
Sesuai deskriptor KKNI
Kesepakatan PRODI
sejenis
Dapat ditambah oleh
PRODI masing2 PT

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.

berbeda untuk
setiap jenjang
dan program
studi

Sesuai deskriptor KKNI

Kesepakatan PRODI
sejenis
Dapat ditambah oleh
PRODI masing2 PT

CPL-PRODI dan BAHAN KAJIAN
PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN .....
1. Sikap (S)
2. Pengetahuan (P)
3. Keterampilan Khusus (KK)
4. Keterampilan Umum (KU)

CPL-PRODI Sarjana Pendidikan ……….
SIKAP

S M A

R

T











S11 ......sesuai visi & misi institusi PT











S12 ......sesuai kesepakatan prodi sejenis atau asosiasi profesi











Kode

S1
S2
S3

S4
S5
S6
S7

BAHAN KAJIAN

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
Agama
religius;
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
Humaniora, Agama
agama, moral dan etika;
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
Sosial & Humaniora
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
Sosial & Humaniora
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
Sosial & Humaniora
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
Sosial & Humaniora
masyarakat dan lingkungan;
taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Sosial & Humaniora

S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
S9
keahliannya secara mandiri;
S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Sosial & Humaniora
Kewirausahaan
Kewirausahaan

CPL-PRODI Sarjana Pendidikan ……..
Kode

KETERAMPILAN UMUM

BAHAN KAJIAN

S M A

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan Ilmu pengetahuan &
KU1

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang teknologi, humaniora
sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
Ilmu pengetahuan &
KU3 humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan teknologi, nilai-nilai
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik humaniora, etika ilmiah
seni;
mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
metode penelitian &
KU4 bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
pelaporan skripsi
perguruan tinggi;
mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
KU5 masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan analisis data statistika
data;
mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
bahasa Indonesia,
KU6
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; bahasa internasional





R
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CPL-PRODI Sarjana Pendidikan ………..
Kode

KETERAMPILAN UMUM

mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
KU7
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
KU8 berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri; dan
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
KU9 menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
KU10 ......sesuai visi & misi institusi PT
KU11 ......sesuai kesepakatan prodi sejenis atau asosiasi profesi

BAHAN KAJIAN
evaluasi diri

evaluasi diri, psikologi
pendidikan
dokumentasi dan
pengamanan data, etika
dalam penelitian

S M A

R

T

Tabel-2: Penetapan Profil Lulusan & CPL-PRODI
No
1
2
3
4
:
:

Profil

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Peneliti
Analis
Progremer
Entrepreneur
….
….

SIKAP
S1
S2
:
:

Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah sesuai :
• Kesepakatan PRODI sejenis;
• Visi & misi Prodi atau Perguruan Tinggi masing-masing;

PENGETAHUAN
P1
P1
:

Dirumuskan oleh PRODI berdasarkan kesepakatan PRODI sejenis, dan
dapat ditambah sesuai dg Visi & misi PRODI atau Perguruan Tinggi
masing-masing, sesuai dengan diskriptor KKNI pada jenjang nya.

KETRAMPILAN KHUSUS
KK1
KK2
:

Dirumuskan oleh PRODI berdasarkan kesepakatan PRODI sejenis, dan
dapat ditambah sesuai dg Visi & misi PRODI atau Perguruan Tinggi
masing-masing, sesuai dengan diskriptor KKNI pada jenjang nya.

KETRAMPILAN UMUM
KU1
KU2
:

Diambil dari SN-Dikti sesuai dengan jenjang nya.

CPL-PRODI Sarjana Pendidikan Matematika
Kode

PENGETAHUAN

BAHAN KAJIAN

S M A

konsep bilangan, aljabar,
geometri dan pengukuran,

statistik dan peluang,
trigonometri, dan kalkulus
Kalkulus Lanjut, Analisis
menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi kejenjang Struktur Bilangan dan Aljabar,
P2 berikutnya meliputi konsep: Kalkulus Lanjut, Analisis Struktur Bilangan Geometri Lanjut, Statistik
dan Aljabar, Geometri Lanjut, Statistik Lanjut, dan Matematika Terapan; Lanjut, dan Matematika
Terapan

menguasai konsep teoritis tentang matematika yang meliputi konsep
P1 bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang,
trigonometri, dan kalkulus;

P3

P4
P5
P6
P7

menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta
keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran berbasis IPTEKS yang berorientasi pada
kecakapan hidup (life skills);
menguasai konsep metodologi penelitian sebagai alternatif
penyelesaian masalah dibidang pendidikan matematika;
menguasai tata cara penulisan yang baik berdasarkan kaidah bahasa
yang berlaku dengan memanfaatkan IPTEKS untuk kebutuhan
pembelajaran matematika dasar dan menengah;
menguasai prinsip-prinsip komunikasi dalam mengembangkan
argumentasi dan koherensi serta memiliki wawasan yang luas; dan;
menguasai prinsip-prinsip tentang kewirausahaan dan manajemen
serta kemampuan komunikasi publik (edupreneur).

psikologi pendidikan
matematik, desain
pembelajaran, evaluasi
pembelajaran
metode & metodologi
penelitian
penulisan bahan ajar
teknik dan etika kuminikasi
pembelajaran/publik
kewirausahaan, manajemen,
komunikasi publik

 

R

T





CPL-PRODI Sarjana Pendidikan Matematika
Kode

KETERAMPILAN KHUSUS

mampu mengaplikasikan konsep matematika untuk melaksanakan
pembelajaran di satuan pendidikan dan melakukan pendampingan
KK1
terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran matematika yang
berkarakter dan berorientasi pada perkembangan IPTEK;

BAHAN KAJIAN

Psikologi pendidikan,
konsep matematika,
IPTEK

desain pembelajaran,
mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran
evaluasi pembelajaran,
inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis
KK2
teori dan metode
matematika serta keilmuan matematika dengan memanfaatkan IPTEKS
pembelajaran, aplikasi
yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills);
IPTEK
mampu menyelesaikan masalah melalui sebuah kajian penelitian
metode dan metodologi
dengan menggunakan metodologi penelitian terkini serta melaporkan
KK3
penelitian dalam
dan mempublikasikan hasilnya secara efektif sebagai alternatif
pendidikan matematika
penyelesaian masalah dibidang pendidikan matematika;
mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, relevansi,
Standar mutu
KK4 atau akses pembelajaran matematika dengan mengacu pada standar dan
pendidikan matematika
peraturan yang berlaku;
mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan
KK5
statistik inferensial
matematika berdasarkan informasi data yang relevan;
mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan
TIK dalam pembelajaran
KK6 untuk pengembangan mutu pendidikan yang menjadi tanggung
matematika
jawabnya;

S M A

R

T

CPL-PRODI Sarjana Pendidikan Matematika
Kode

KETERAMPILAN KHUSUS

mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam
KK7 bidang matematika dengan melakukan penelitian sebagai tindakan
reflektif dan evaluatif;
mampu mengembangkan ide atau gagasan kreatifnya yang berkaitan
KK8 dengan bidang pendidikan maupun pendidikan matematika dalam
bentuk tulisan;
mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya pendidikan
KK9 matematika, organisasi dan mengkomunikasikan hasil pengelolannya
secara bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan; dan
mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan wirausaha di
KK10 bidang pendidikan matematika dengan mengaplikasikan pengetahuan
kewirausahaan.

BAHAN KAJIAN
metode penelitian
pendidikan

karya tulis ilmiah

manajemen pendidikan
Ilmu dan aplikasi
kewirausahaan

S M A

R

T

  





BAHAN KAJIAN SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIKA
BK utk kemampuan
dasar umum
(pribadi & sosial)
1. Agama, 2. Sosial & Humaniora
(Pancasila, Kewarganegaraan, Bhs
Indonesia, Bhs Inggris (bhs
internasional lainnya), 3. Ilmu &
aplikasi kewirausahaan, 4.
Wawasan IPTEK, ……..

5. Psikologi pendidikan, 6. Desain
pembelajaran, 7. Prinsip & teori
pembelajaran, 8. Model Pembelajaran,
9. Penilaian & evaluasi pembelajaran,
10. Media & sumber pembelajaran, 11.
TIK dalam pembelajaran matematika,
12. teknik & etika komunikasi
pembelajaran/publik, 13. Etika dalam
pembelajaran, manajemen pendidikan,
14. penulisan bahan ajar
15. Mokro Teaching, ………..

16. konsep & struktur bilangan, 17.
aljabar, 18. geometri dan pengukuran,
19. geometri lanjut, 20.statistik dan
peluang, 21.statistic lanjut,
22.trigonometri, 23.kalkulus & kalkulus
lanjut, 24.matematika terapan;
25.metode & metodologi penelitian;
26.etika penelitian; 27.penulisan karya
ilmiah (penulisan laporan skripsi);
28.Standar mutu pendidikan
matematika; …….

BK utk
kemampuan
pedagogik

BK utk kemampuan
profesional &
penguasaan materi
pelajaran matematika

Konsep: BoK adalah ilmu pengetahuan
yang dikembangkan oleh sebuah
program studi atas masukan dari
berbagai pemangku kepentingan dalam
disiplin bidang ilmu yang terkait dan/atau
bidang pekerjaan professional tertentu.
BoK merupakan sumber dari penetapan
Bahan Kajian (BK) dari sebuah Program
Studi.

Tabel-3: Deskripsi Bahan Kajian PRODI Sarjana Pendidikan Matematika
Kode Bahan Kajian (BK)

Deskripsi relevansi BK dengan kompetensi Guru MP-Matematika

BK utk kemampuan dasar umum (pribadi & sosial) (BD)
BD1

Sosial & Humaniora

Untuk memahami dan menyelesikan masalah-masalah kemanusiaan,
sosial kemasyarakatan berdasarkan keyakinan Agama yg dianut,
berkaitan dengan pendidikan dan interaksi sosial dan kemasyarakatan.

BD2

Kewirausahaan

Untuk meningkatkan wawasan kewirausahaan terkait dengan peran
lulusan di masyarakat sebagai pendidik.

……..

……

…..

BK utk kemampuan pedagogik (BP)
BP1

Psikologi Pendidikan

BP2

Desain Pembelajaran

BP3

Prinsip & Teori Pembelajaran

…….

………

…….

BK utk kemampuan profesional & penguasaan materi pelajaran matematika (BM)
BM1

Teori Bilangan

BM2

Logika Matematika

BM3

Kalkulus

…….

……..

………..

Tabel-4: Matrik distribusi CPL-PRODI dan Bahan Kajian
No CPL - PRODI

BAHAN KAJIAN (MK)
BK1

BK2

BK3

BK5

BK6

…..

…..

…..

…..

…..

BKn

SIKAP (S)
1

S1. (K + BK + LK)

2

S2. (K + … + LK)

…

……..






PENGETAHUAN (P)
P1. (K + BK + LK)

P2. (K + BK + LK)





……

KETRAMPILAN KHUSUS (KK)
KK1. (K + BK + LK)





KK2. (K + BK + LK)
……..



KETRAMPILAN UMUM (KU)
KU1. (K + BK + LK)

….

KU2. (K + … + LK)

….

………






Tabel-5: Matrik distribusi CPL-PRODI dan Mata Kuliah
No CPL - PRODI

Mata Kuliah (MK)
MK1

MK2

MK3

MK5

MK6

…..

…..

…..

…..

…..

MKn

SIKAP (S)
1

S1. (K + BK + LK)

2

S2. (K + … + LK)

…

……..















PENGETAHUAN (P)
P1. (K + BK + LK)







P2. (K + BK + LK)

• Kemampuan
• Bahan Kajian
• Kontek (Ruang
Lingkup)














……

KETRAMPILAN KHUSUS (KK)
KK1. (K + BK + LK)

KK2. (K + BK + LK)
















……..

KETRAMPILAN UMUM (KU)
KU1. (K + BK + LK)

….

KU2. (K + … + LK)

….

………











Pembentukan MK & besar sks
Estimasi Waktu

Sub-CPMK

20 jam
Sub-CPMK1
20 jam

CPMK1

26 jam

CPMK
Beberapa CPL

Sub-CPMK5
CPMK2

Sub-CPMK2

136 jam x 1 sks
/ (2,83 jam/mg
x 16 mg) = 3 sks

PP1

BK1

MK-A
KU2

BK2

KK2

BK3
CPMK3

Sub-CPMK3 CPMK4

S3

Sub-CPMK4
50 jam

20 jam

5. Menentukan Besar Bobot sks Mata Metode Penelitian
Mata Kuliah: Metoda Penelitian (tingkat sarjana)
No

Kode MK: TF141361

Sub-CPMK berdasarkan CPMK

Materi Pembelajaran

Semester VI
Estimasi Waktu (Jam)
Teori

1

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan
plagiasi dlm penelitian [C2,A3]; 2 mg

Pengetahuan, Ilmu dan
filsafat & etika penelitian

11

2

Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa
penelitian dg memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora [C3,A3]; 2 mg

11

3

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan
kuantitatif [C2,A3]; 2 mg

Metoda penelitian:
Merumusakan masalah dan
hipotesa, merancang
sampel, merancang
eksperimen

4

Mahasiswa mampu merancang sampel penelitian serta merancang eksperimen
penelitian dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C3,A3]; 2 mg

5

Mahasiswa mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas dari penelitian [C2,A3]; 1
mg

6

Mahasiswa mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg
kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C3,A3]; 2 mg

7

Mahasiswa mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dg sikap
bertanggungjawab. [C3,A3,P3]; 2 mg

8

Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian &
mempresentasikan nya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C6,A3,P3]; 3 mg

Konversi Jam  sks : 1 sks = 2,83 jam/mg
Teori

90 jam x 1 sks / (2,83 jam/mg x 16 mg) = 1,987 sks

11
11

Metoda penelitian dan
statistika: validitas dan
reliabilitas, instrument
pengumpulan data,
mengolah data statistika

6
11

11
Truktur proposal penelitian

Besar sks dibulatkan
2 sks

Praktek

2

18
90

--

Tabel.6: MATRIK ORGANISASI MATA KULIAH
KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA
Smt

sks

Jlm
MK

MkPilihan

MK-Wajib

VIII

10

3

MK8a
(2sks)

(6sks)

TA

MK8a
(2sks)
Agama (2sks)

VII

18

5

MK7ua
(3sks)

MK7ub
(4sks)

MK7uc
(4sks)

MK7ud
(3sks)

VI

20

5

MK6ua
(4sks)

MK6ub
(4sks)

MK6uc
(4sks)

MK6ud
(6sks)

V

20

5

MK5ua
(4sks)

MK5ub
(4sks)

MK5uc
(4sks)

IV

20

6

MK4ua
(3sks)

MK4ub
(3sks)

MK4uc
(5sks)

MK4ud
(3sks)

MK4uf
(2 sks)

III

20

5

MK3ua
(4sks)

MK3ub
(4sks)

MK3uc
(4sks)

MK3ud
(6sks)

MK3ue
(2sks)

II

18

5

MK2ua
(4sks)

MK2ub
(4sks)

MK2uc
(4sks)

MK2ud
(4sks)

I

18

6

MK1ua
(4sks)

MK1ub
(4sks)

MK1uc
(4sks)

MK1ud
(2sks)

144

40

Organisasi Vertikal

MKWU

MK6ue
(2sks)

Organisasi Horizontal

MK5ud
(4sks)

Bhs.
Indonesia
(2sks)

MK4ue
(4sks)

Kewarganega
raan (2sks)

MK1ue
(2sks)

Pancasila
(2sks}

Tabel-7: Daftar Mata Kuliah Program Studi …….
SEMESTER II
No

Kode MK

Mata Kuliah (MK)

Bobot sks

1

……

……

………

2

M1471

Pengantar TIK

3

3

M1475

Aljabar

4

4

…..

……

……

5

……

……

……

SEMESTER V
No

Kode MK

Mata Kuliah (MK)

Bobot sks

1

……

……

2

M1478

Matematika Numerik

3

3

M1480

Pemodelan Matematika

4

4

…..

…….

………

…….

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 44 TAHUN 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Keempat
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12
(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun
untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
(2) RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
(3) RPS 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.
(4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang
efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan
dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

Tabel.8: RPS-MK

Tabel.8: RPS-MK

Tuliskan
kemampuan
akhir pd tiap
tahapan belajar
(Sub-CPMK) yg
bersifat dapat
diukur /
diamati

Tuliskan
Indikator2
pencapaian
Sub-CPMK yg
dapat diukur /
diamati sebagai
dasar untuk
penilaian

Tuliskan kriteria
& bentuk
penilaian sesuai
dg indikator
penilaian pd
tiap tahapan
belajar:
Tes/
Non-tes

Tuliskan bentuk/
metode
Pembelajaran
dan penugasan
Mhs sesuaikan
dg Sub-CPMK pd
tiap tahapan
belajar Mhs.
[sesuaikan dg
besarnya sks yg
telah
ditentukan]

Tuliskan materi
Pembelajaran
dengan
kedalaman dan
keluasan sesuai
dg Sub-CPMK
[Pustaka: new
update ,jelas ,
relevan]

Tuliskan
bobot (%) pd
tiap jenis
penilaian
sesuai dg
indikator dan
tingkat
kesulitan
pencapaian
Sub-CPMK

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS …………………
JURUSAN …………………….
RENCANA TUGAS MAHASISWA
MATA KULIAH
KODE
DOSEN PENGAMPU
BENTUK TUGAS

sks

SEMESTER

Tuliskan bentuk tugas, misalnya tugas review dan presentasi, tugas lapangan, tugas simulasi, dll.

JUDUL TUGAS
Tuliskan judul tugas yang relevan jiak ada.
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Tuliskan SUB-CP-MK yang mendasari tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa
DISKRIPSI TUGAS
Tuliaskan obyek garapan tugas, dan batas-batasan nya, relevansi dan manfaat tugas
METODE PENGERJAAN TUGAS
Jelakan tahapan pengerjaan tugas beserta batas-batasannya
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Jelaskan bentuk dan format luaran yang diharapkan sesuai dengan SUB-CP-MK yang telah ditetapkan
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN
Jelaskan indikator-indikator penilian sesuai dengan SUB-CP-MK yang dibebankan pada tugas tsb, kreteria penilaian beserta bobot prosentasi penilaian sesuai
indikatornya.
JADWAL PELAKSANAAN
Tuliskan jadwal pelaksanaan tugas, beserta aktivitas nya.
LAIN-LAIN
Tuliskan hal-hal yang dianggap penting yang masih terkait dengan pelaksanaan tugas.
DAFTAR RUJUKAN
Tuliskan rujukan yang digunakan dengan menggunakan standar penulisan rujukan APA

Teknik dan Instrumen Penilaian
Pasal 21 (ayat 1-5)

Teknik penilaian terdiri atas:
▪ observasi,
▪ partisipasi,
▪ unjuk kerja,
Penilaian
Teknik
▪ tes tertulis,
Observasi
▪ tes lisan, dan Sikap
Ketrampilan observasi, partisipasi,
▪ angket.

Instrumen
Rubrik untuk
penilaian
Umum
unjuk kerja, tes tertulis, proses
dan/atau
Ketrampilan tes lisan, dan angket
Khusus
Portofolio atau
karya desain
Penguasaan
Pengetahuan
untuk
penilaian hasil
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang
digunakan.

Rubrik
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 kreteria
kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar
mahasiswa.
Contoh 3 macam rubrik, yakni:
1.

Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan
keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

2.

Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang
dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

3. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kreteria penilian yang tidak
dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor
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 menunjukan perkembangan kemampuannya untuk mencapai
capaian pembelajaran.
3 macam penilaian portofolio:

1. Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil karya mahasiswa yang
menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan
tahapan belajar yang telah dijalani.
2. Portofolio pamer/showcase berisi hasil karya mahasiswa yang
menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
3. Portofolio koprehensif, berisi seluruh hasil karya mahasiswa selama proses
pembelajaran.

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS …………
JURUSAN ……………
SILABUS SINGKAT
Nama
Kode
MATA KULIAH
Kredit
Semester
DESKRIPSI MATA KULIAH (MK)
Tuliskan relevansi MK dan ruang lingkup bahan kajian atau garis besar materi pembelajaran
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)
No
CPMK
1
Tuliskan CPMK yg merupakan penjabaran lebih spesifik terhadap mata kuliah yang didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan pada
mata kuliah
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)
No
Sub-CP-MK
1

Tuliskan Sub-CPMK yang merupakan penjabaran dari CPMK sebagai kemampuan kahir pada setiap tahapan belajar mahasiswa

MATERI PEMBELAJARAN
Tuliskan materi pembelajaran sesuai bahan kajian yang membentuk mata kuliah dimana keluasan dan kedalaman nya sesuai dengan jenjang
1
pendidikan. Materi pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk pokok-bahasan dan sub-pokok bahasan atau dalam bentuk modul-modul
tematik.
PUSTAKA
No
PUSTAKA UTAMA
1
Tuliskan pustaka utama yang digunakan dalam pembelajaran
PUSTAKA PENDUKUNG
1
Tuliskan pustaka pendukung yang relevan dengan materi pembelajaran mata kuliah
PRASYARAT (Jika ada)

Implementasi Kurikulum
1. Mengindentifikasi hal-hal yang berpotensi menghambat implementasi
kurikulum;
2. Melaksanakan hasil pengembangan kurikulum dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran/pendidikan;
3. Melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan kurikulum pada mahasiswa;
4. Melakukan sosialisasi, workshop, dan bimtek pelaksanaan kurikulum pada
pimpinan, dosen dan tendik;
5. Mengembangkan dan menetapkan regulasi, sop, dan panduan-panduan dlm
implementasi kurikulum;
6. Mengembangan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam
rangka memonitor implementasi kurikulum;
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