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KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI menurut SN-DIKTI 

Penjelasan Umum: 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 
dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
program studi. 
Pasal 3 (2) 
SN-Dikti harus dipenuhi dan dijadikan dasar penyelenggaraan 
pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi 
Ketentuan Umum UU No 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi 
Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  
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KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI menurut 
 UU No. 12 TAHUN 2012: PENDIDIKAN TINGGI  

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.  

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memuat mata kuliah:  

a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.  
(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  
(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk 

program sarjana dan program diploma.  
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi 
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, 

dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

PENELITIAN 

PENGABDIAN 
KEPADA 

MASYARAKAT 

PENDIDIKAN 
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Bagian Kesatu  : Pasal 4 
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 
a.  standar kompetensi lulusan;  
b.  standar isi pembelajaran; 
c.  standar proses pembelajaran; 
d.  standar penilaian pembelajaran; 
e.  standar dosen dan tenaga kependidikan; 
f.  standar sarana dan prasarana pembelajaran; 
g.  standar pengelolaan pembelajaran; dan  
h.  standar pembiayaan pembelajaran. 
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Bagian Kedua :  
Standar Kompetensi Lulusan Pasal 5 

 
1)  Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan 
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan   yang  dinyatakan  dalam  rumusan  
capaian  pembelajaran lulusan. 
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KAITAN SN-DIKTI DENGAN KURIKULUM 

Panduan KPT, 2017 



LANDASAN HUKUM KPT 

Permenristekdikti          
No, 55 Tahun 2017. 
Standar Pndidikan Guru 



TAHAP PENYUSUNAN KPT 

Panduan KPT, 2017 



Dokumen Kurikulum Progam Studi 

I.   Identitas Program Studi 
II.   Evaluasi Kurikulum & Tracer Study  
III.   Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum 

IV.   Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang 
dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL( 

V.   Penetapan Bahan Kajian 
VI.  Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks 
VII. Matrik distribusi mata kuliah (MK) 
VIII. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Bahan Ajar, dll.) 
IX.   Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum 



Profil Lulusan 

q Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat 
pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses 
pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNI. Profil lulusan 
ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil analisis (a) 
telaah bidang keilmuan dan keahlian, (b) kajian kebutuhan 
masyarakat dan stakeholders, dan (c) evaluasi kurikulum 
yang sedang berjalan. 

q Rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan 
untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang 
atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu 
menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan, karena 
itu dalam rumusan dapat dilengkapi dengan deskripsi profil 
tersebut. 
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AKADEMI KEPOLISIAN, Semarang 
Kurikulum Akpol 
Semarang disusun 
berdasarkan pendekatan 
kompetensi  
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap.  
Proses Pendidikan  
pembelajaran, 
pelatihan dan 
pengasuhan  
Tujuan  
membentuk Taruna menjadi 
anggota Polri sebagai 
pelindung, pengayom dan 
pelayan masyarakat serta 
penegak hukum yang 
profesional, modern dan 
bermoral. 
 

Profil Lulusan Pendidikan Pembentukan Akpol  
Manajer Tingkat Pertama (first line supervisor) Tugas Umum 
Kepolisian yang Akademisi dan Praktisi  

Kompetensi : mampu untuk merencanakan (a), mengorganisasikan 
(b), melaksanakan (c), mengendalikan (d) dan mengkoordinasikan 
(e) tugas pokok kepolisian dalam rangka menangkal timbulnya 
gangguan keamanan dan ketertiban serta penyakit masyarakat 
dengan menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang 
relevan  (1) dan teknologi informasi (2), mampu untuk 
melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 
(3), penegakkan hokum (4), perlindungan (5), pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat (6) dengan menjunjung tinggi Hak 
Asasi Manusia (7), serta Kemampuan mengintegrasikan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya (8) dalam rangka 
pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang didukung oleh kepribadian 
luhur (9), mental yang tangguh (10) dan kesamaptaan yang prima 
(11). 



CONTOH: PROFIL LULUSAN SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI 
Profil Deskripsi Profil 

P e n d i d i k 
Biologi 

Pendidik, fasilisator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik 
dengan penguasaan materi biologi yang baik, memiliki kemampuan 
menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan 
biologi dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, didukung 
kemampuan berbahasa Inggris, berkomunikasi efektif, memiliki jiwa 
kepemimpinan, serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan 
profesi sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan 
ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan maupun 
biologi dan cabang biologi 

Asisten Peneliti 
pendidikan 
biologi 

Pengkaji permasalahan pendidikan biologi dan mempublikasikan 
hasilnya dalam forum ilmiah, berjiwa Pancasila, dengan didukung 
kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi informatika, 
serta memiliki potensi melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih 
tinggi yang linear dengan bidang penelitian pendidikan 

Wirausahawan 
b i d a n g 
kependidikan 

Berusaha sendiri maupun bekerja bersama orang lain untuk 
menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan 
kependidikan seperti menghasilkan bahan ajar, media pendidikan, dll 
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PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN PROGRAM STUDI 

Panduan KPT, 2017 



Capaian Pembelajaran 

Setiap rumusan profil yang ditetapkan prodi menuntut 
kompetensi yag harus dimiliki lulusannya, disebut Standar 
Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut 
menurut SN-Dikti dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran.  
CP dapat berperan dengan beragam fungsi, diantaranya  
a.  sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program 

studi;  
b.  sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang 

pembelajaran dan pendidikan; 
c.  kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah); dan  
d.  sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran. 
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Setiap profil lulusan yang ditetapkan didukung 
oleh sejumlah capaian pembelajaran sikap, 
keterampilan dan pengetahuan.  
Catatan: 
Capaian pembelajaran Sarjana Pendidikan sebagai 
pendidik meliputi:  
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 
mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan 
kompetensi sosial. 
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ALUR PENYUSUNAN CP 

• FORUM/ 
PENGELOLA 
PRODI 

• SESUAI 
DESKRIPSI 
JENJANG     
KKNI 

•  LAMP PERMENDIKBUD 
NO 44/2015 

• Dapat ditambah CP 
penciri dan 
unggulan 
Universitas atau 
Prodi 

SIKAP PENGETA-
HUAN 

KETERAM-
PILAN 
KHUSUS 

KETERAM- 
PILAN  
UMUM 
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PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 PANDUAN, Apakakah CPL yang dirumuskan: 
§ sudah sesuai SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum? 
§ sudah sesuai level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan? 
§ menggambarkan visi, missi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan? 
§ dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau 
pemangku kepentinngan 
§ dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaiamana mencapai dan 
mengukdapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala? 
§ dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah? 
 

Panduan KPT, 2017 



RUMUSAN CPL 

Setiap butir rumusan capaian pembelajaran lulusan :  
a. paling tidak menggambarkan kemampuan yang harus 

dikuasai dan bahan kajian yang harus dipelajari.; dan  
b. wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI 
c. memuat unsur sikap, pengetahuan, keterampilan 
d. jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam 

proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan 
dinilai pencapaiannya 

e. khusus untuk pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PSP) 
dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga harus 
mengacu pada Permenristek Dikti No.55 Tahun 2017, 
tentang Standar Pendidikan Guru. 
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RUMUSAN CPMK dan Sub-CPMK 

Setiap butir rumusan :  
a.  CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat 

diamati, dapat diukur dan dinilai 
b.  lebih spesifik terhadap mata kuliah  
c.  dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa 

pada tiap tahapan belajar  
d.  secara komulatif menggambarkan 

pencapaian CPL yang dibebankan pada 
mata kuliah 
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 No	 Kemampuan (behavior/
cognitive prosses)	

Bahan Kajian 
(subject matters)	

Konteks 
(context)	

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

ilmu pengetahuan dan/
atau teknologi	

sesuai dengan bidang 
keahliannya.	

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

3	 menguasai konsep 
teoretis	

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

senyawa organik 
sederhana maupun 
makromolekul,	

Contoh butir CPL dengan kompunen-komponennya 
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PEMBENTUKAN MATA KULIAH 

Rumusan  
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi 

Besarnya bobot sks setiap matakuliah ditentukan berdasarkan: 
Waktu yg diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata 
kuliah; 
Metode pembelajaran yang dipilih; dan 
Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia; 
 Panduan KPT, 2017 



Bahan Kajian 
q Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, 

objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu 
tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau 
inti keilmuan suatu program studi.  

q Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian 
yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau 
dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.  

q Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan 
program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari 
program pengembangan program studi (misalnya diambil dari 
pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kerincian, dan 
kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat 
ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan 
mata kuliah.  

q Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan capaian 
pembelajaran.  
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Standar  Isi 
Menurut Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 8: 
1)  standar isi pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran.  

2)  kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada capaian pembelajaran lulusan.  

3)  kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada 
program profesi, spesialis, magister, magister 
terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 
memanfaatkan hasil penelitian dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat. 
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Selanjutnya pasal 9 menyebutkan : 
(1) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
(1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan dari KKNI.  
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut:  
a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum;  
b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
dan keterampilan tersebut secara mendalam;  
c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu;  
d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi 
bidang pengetahuan tertentu; dan 
e. lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu.  

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

 

Standar Isi: Kedalaman dan Keluasan 
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(Materi Sosialisasi SN-Dikti) 



Teknologi 

Bidang 
keilmuan 

Pedagogi 
 

Bidang keilmuan-Teknologi Teknologi-Pedagogi 

Pengetahuan 
Pedagogi-Bidang Keilmuan 

Technological pedagogical content knowledge (TPACK), 
pengetahuan teknologi konten pedagogis mengacu pada pengetahuan yang 

diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di 
bidang ilmunya. (Koehler dan Mishra, 2009) 

Pemahaman Peserta Didik 
Pembelajaran yang Mendidik 

Psikologi belajar 
Dasar-dasar pendidikan 
Evaluasi pembelajaran 

Perkembangan peserta didik 
Bimbingan Konseling 

Perencanaan pembelajaran 
Strategi metode pendekatan 

pembelajaran 
Penelitian Pendidikan 

Kurikulum dan 
bidang studi 
Kimia Organik 
Kimia Analitik 
Kimia Fisik 
Kimia Anorganik 
Biokimia 
Kimia Sekolah 

sikap dan kepribadian  ? 

Teknologi untuk pembelajaran 
Media dan Sumber belajar 

TIK 

(1) Mishra, P., & M. J. Koehler, Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teachers’ knowledge. 
Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. (2006). (2) Shulman, L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational 
Researcher, 15(2), 4–14. (1986)  (3) Shulman, L. S. Knowledge and teaching  of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–22. (1987). 

 



ALUR PEMBENTUKAN MATAKULIAH 
(SUATU ALTERNATIF) 

Profil 
Lulusan 

Profil 1 
(P1) 

CPL 1.1 

Bahan Kajian 1 
Perencanaan 
pembelajaran 

 

BK 1.1 
BK 1.2 

BK 1.3 
BK 1.4 
BK 1.5 
BK 1.6 Bahan Kajian 3. 

Model, 
pendekatan, 

stratagi 
pembelajaran 

 

Bahan Kajian 
3 

Evaluasi 
Pendidikan 

BK 3.1 
BK 3.2 

BK 3.3 
BK 3.4 
BK 3.5 
BK 3.6 

CPL 1.2 

Profil 2 
(P2) 

CPL 2.1 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

MK 1 

MK 2 

MK 3 MK 3 

1. pendidik kimia 

2. Mampu merencanakan, 
melaksanakan, dan 
mengevaluasi hasil dan 
proses pembelajaran 
kimia 
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PERMENDIKBUD	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	seOap	mata	kuliah	dan	disajikan	dalam	rencana	pembelajaran	semester	(RPS)	atau	isOlah	lain.	

(2)	RPS	atau	isOlah	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	Oap	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	Oap	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.   daWar	referensi	yang	digunakan.	
(4)	RPS	wajib	diOnjau	dan	disesuaikan	dengan	perkembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi.	
(5)	Proses	pembelajaran	melalui	kegiatan	kurikuler	wajib	menggunakan	metode	pembelajaran	yang	

efekOf	sesuai	dengan	karakterisOk	mata	kuliah	untuk	mencapai	kemampuan	tertentu	yang	
ditetapkan	dalam	matakuliah	dalam	rangkaian	pemenuhan	capaian	pembelajaran	lulusan; 



Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran 
(Permenristekdikti No.44 Tahun 2015: pasal 17) 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 

Tatap muka Belajar mandiri 

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

c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 
170 menit/minggu/semester 2,83 

Pasal	15:	
(1)	 	Beban	belajar	mahasiswa	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	10	ayat	(2)	huruf	d,	dinyatakan	dalam	

besaran	satuan	kredit	semester	(sks).	
(2)	 	Satu	sks	setara	dengan	170	(seratus	enam	puluh)	menit	kegiatan	belajar	per	minggu	per	semester	

(setara	dg	2,83	jam,	atau	dibulatkan	3	jam)	
(3)	 	SeOap	mata	kuliah	paling	sedikit	memiliki	bobot	1	(satu)	sks.	
(4)	 	Semester	merupakan	satuan	waktu	kegiatan	pembelajaran	efekOf	selama	16	(enam	belas)	minggu. 
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Mengapa menyusun RPS 

1. RPS bagian dari sistem pembelajaran 
2. Kewajiban moral dan profesional dosen 
3. Kewajiban legal-formal (Akreditasi, Ijin Prodi) 
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Rencana Pembelajaran Semester 
Prinsip penyusunan RPS 
•  Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL) dengan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). 
•  Kemampuan yang dirumuskan dalam CPMK harus spesifik dan operasional, yakni 

dapat diidentifikasi atau dibuktikan dengan konsisten melalui alat penilaian. 
Oleh karena itu, dalam merumuskan CPMK harus menggunakan kata kerja 
operasional. 

 Contoh: 
 Untuk merumuskan CPMK aspek pengetahuan dapat digunakan kata kerja 
berikut: menguasai, memahami, mengungkapkan, menunjukkan, menyebutkan, 
membandingkan, dan menandai. (selanjutnya lihat daftar kata kerja dalam 
Taksomoni Bloom versi Revisi oleh Anderson& Krathwohl (2001). 

 Untuk merumuskan CPMK aspek keterampilan dapat digunakan kata kerja 
berikut: menununjukkan, menerapkan mendemonstrasikan, menggunakan, dan 
merancang 

 Untuk merumuskan CPMK aspek sikap dapat digunakan lata kerja berikut: 
meneriman, menunjukkan, menjalankan, mengamalkan, dan menampilkan. 

•  Rumusan CPMK harus berorientasi kepada mahasiswa atau peserta didik. Oleh 
karena itu.  
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Komponen RPS 
 1.  nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu; 
2.  capaian pembelajaran  yang dibebankan pada mata kuliah atau 

CPMK; 
3.  kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi CPMK disebut sub-CPMK; 
4.  materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai; 
5.  metode/model/strategi 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. 
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Tahapan Penyusunan RPS 

Evaluasi 
Indikator capaian Teknik penilaian Bobot penilaian 

Pembelajaran  
bahan kajian/

materi 
perkuliahan 

metode/model/strategi 
Pengalaman Belajar 

(tugas yang diberikan) alokasi waktu 

Sub-Capaian Pembelajaran Matakuliah (sub-CPMK) 
Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik , dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard 

skills & soft skills). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai hasil belajar 
yang diharapkan mata kuliah ini di akhir semester 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
Kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang akan dicapai  setelah mengikuti  perkuliahan 

matakulah tertentu, disusun oleh dosen besama kelompok dosen pada bidang keahliannya. Rumusan 
CPM dapat memuat karakter dan kekhasan program studi atau insttusi yang menjadi keunggulannya. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
Rumusan kompetensi untuk mendukung terbentukya profil lulusan, diperoleh dalam dokumen 

kurikulum Program studi  

Gambar 5. Tahapan Penyusunan RPS	
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Terdapat beberapa model perancangan pembelajaran, salah satunya 
adalahModel ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model rancangan 
pembelajaran yangdikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990). Model 
ADDIE disusun secarasistematis dengan menggunakan tahap pengembangan, 
yaitu analysis, design,development, implementation, dan evaluation yang 
disingkat dengan ADDIE. 
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MERUMUSKAN CPMK 

Panduan KPT, 2017 



Metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bentuk 
Pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSES PEMBELAJARAN 

Mata kuliah 

Kuliah 

Responsi dan Tutorial 

Seminar 

1. diskusi kelompok, 
 2. simulasi,  
3. studi kasus,  
4. pembelajaran kolaboratif,  
5. pembelajaran kooperatif, 
6. pembelajaran berbasis 

proyek,  
7. pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode 
pembelajaran lain yang 
efektif. 

 praktikum, praktik 
studio, praktik 

bengkel, atau praktik 
lapangan 
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IMPLEMENTASI VISI DALAM PEMBELAJARAN (suatu contoh) 

WAWASAN KONSERVASI 

INSPIRATIF HUMANIS PEDULI INOVATIF KREATIF SPORTIF JUJUR ADIL 

INDIKATOR 
Jumlah/persentase matakuliah yang mengembangkan nilai-nilai konservasi 

Dinyatakan sebagai CPL, CPMK, dirumuskan secara operasional dalam 
kemampuan yang diharapkan pada tahap pembelajaran (RPS) 

Ada indikator yang dapat 
diukur, dicapai melalui 

metode dan pengalaman 
belajar yang sesuai, dinilai 
dengan alat evaluasi yang 

tepat 

Contoh: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
Memiliki kemampuan melakukan inovasi sederhana 

untuk memecahkan permasalahan atau 
meningkatkan mutu suatu proses di bidangnya 
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o Pendekatan,  
o Strategi,  
o Prinsip,   
o Media dan  
o Evaluasi Pembelajaran 
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Pendekatan Pembelajaran 

 

 

Pendekatan dan Strategi 
Pembelajaran terutama 
Pendekatan SCL 
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Metode Pembelajaran yang dapat dipilih 

Small Group Discussion;  Role-Play  &  Simulation; Case  
Study;  Discovery  Learning  (DL); Self-Directed  Learning 
(SDL); Cooperative Learning (CL); Collaborative Learning 
(CbL); Contextual  Instruction (CI);  Project Based  Learning  
(PjBL);  dan Problem Based  Learning and Inquiry (PBL). 
 
Prodi dapat menggunakan  
metode pembelajaran lainnya  
sesuai dengan karakteristik prodi  

BIO-ENTREPRENEURSHIP TEMPE HIGIENIS 



MEDIA PEMBELAJARAN  
 
A. Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

1. Lingkungan Sosial. 
2. Lingkungan Alam 
3. Lingkungan Buatan  

B. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
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EVALUASI PEMBELAJARAN 
A. Prinsip Penilaian 

1. Memperbaiki Kompetensi Mahasiswa  
2. Mendukung Belajar Mahasiswa  
3. Objektif bagi Semua Mahasiswa 
4. Kolaborasi Profesional 
5. Partisipasi Komite Program Studi dalam Pengembangan Penilaian 
6. Keteraturan dan Kejelasan Komunikasi mengenai Penilaian 
7. Peninjauan Kembali dan Perbaikan Asesmen 

B. Tujuan Asesmen 
1. Penilaian Formatif dan Sumatif 
2. Penilaian Objektif dan Subjektif 
3. Penilaian Acuan Patokan dan Acuan Normatif 

C. Teknik dan Instrumen Penilaian  
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian  
E. Pelaksanaan Penilaian  
F. Kelulusan Mahasiswa 
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BAHAN AJAR 
. 

 

Sistematika penulisan penyusunan bahan ajar 
matakuliah 

Bagian Awal 
1.  Halaman Sampul 
2.  Halaman pengesahan 
3.  Prakata 
4.  Deskripsi Matakuliah (mencakup CP Lulusan 

dan CP Matakuliah) 
5.  Daftar Isi 



Sistematika penulisan penyusunan  
bahan ajar matakuliah 

 
Bagian Isi 
Bagian ini berisi pokok-pokok bahasan matakuliah yang 

disajikan dalam bentuk Bab-Bab yang merujuk pada 
Rencana Pembelajaran Matakuliah  (RPS) yang telah 
disusun. 

1.  Judul Bab/Topik Pembelajaran 
2.  Sub Capaian Pembelajaran Mata kuliah 
3.  Isi/Materi Topik Pembelajaran 
4.  Rangkuman 
5.  Lembar Pertanyaan/Diskusi 



Bagian Akhir 
 
Daftar Pustaka (yang digunakan dalam menulis 
bahan ajar/diktat) sesuai dengan RPS. 
 
Bagian awal, tengah/isi dan akhir ditulis 
dengan font Arial 11 dan spasi 1,5 

Sistematika penulisan penyusunan  
bahan ajar matakuliah 

 


