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IKHTISAR

▸ Pengantar tentang outcome-based education. 

▸ Ilustrasi perancangan asesmen dalam kerangka OBE. 

▸ Simulasi penerapan pada mata kuliah peserta.  

▸ Diskusi dan brainstorming tentang peran manajemen 
prodi/jurusan. 



OUTCOME-BASED EDUCATION

▸ Clarify of intended outcomes and criteria for measuring 
proficiency/mastery of those outcomes. 

▸ Logical and accountable connections between course 
curriculum, teaching, and assessment with intented 
outcomes (graduate competencies). 

▸ IPK dan transkrip mencerminkan apa yang mampu (dan tidak 
mampu) dilakukan lulusan.  

▸ IPK bukan untuk menunjukkan posisi relatif seorang lulusan 
dibanding rekan sejawat (peer atau cohort-nya).

Brandt (2017). An Overview of Outcomes-based Education. from http://www.ascd.org/publications/
curriculum_handbook/413/chapters/An_Overview_of_Outcome-Based_Education.aspx

http://www.ascd.org/publications/curriculum_handbook/413/chapters/An_Overview_of_Outcome-Based_Education.aspx


KONTEKS INDONESIA: “CAPAIAN PEMBELAJARAN” (CP)

CLEAR RATIONALE, LOGICAL AND SOUND BASIS FOR INTENDED OUTCOMES 



CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PSIKOLOGI UBAYA
KK1. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologis berlandaskan 
pada kaidah-kaidah teori tes klasik. 
KK2. Mampu melakukan penelitian psikologi secara etis, dengan pendekatan 
kualitatif generik dan kuantitatif (survei dan eksperimen), serta menganalisis data 
menggunakan statistika deskriptif dan inferensial.

KK3. Mampu mengidentifikasi permasalahan psikologis yang kerap muncul di 
masyarakat perkotaan dalam konteks keluarga, sekolah, industri dan organisasi, 
serta komunitas sosial dengan melakukan asesmen menggunakan observasi,  
wawancara, dan skala psikologis secara etis.

KK4. Mampu menerapkan teknik konseling, psiko-edukasi, pelatihan, dan 
teknik intervensi lain berdasarkan pendekatan behavioristik dan kognitif yang 
sesuai dengan kewenangannya, yang relevan dengan masalah-masalah psikologis 
masyarakat perkotaan dalam konteks keluarga, sekolah,  urban community,  serta 
industri dan organisasi.



DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

APAKAH BISA MENUNJUKKAN DATA YANG MENJAWAB:

▸ Berapa persen, dan siapa saja, peserta kuliah yang sudah 
dan belum menguasai kompetensi X, Y, dan Z? 

▸ Seberapa baik masing-masing peserta kuliah menguasai 
kompetensi X?  

▸ Si Anto mendapat nilai AB. Kompetensi apa masih perlu ia asah 
agar bisa lulus dengan nilai maksimal? 

▸ Si Banu kuliah sambil kerja. Meningat keterbatasan waktunya, ia 
meminta saran apa yang perlu ia kuasai agar bisa mendapat 
nilai C (asalkan lulus)?



PENGELOLA PRODI

APAKAH BISA MENUNJUKKAN DATA YANG MENJAWAB:

▸ Kompetensi apa saja yang telah berhasil dikembangkan pada 
sebagian besar lulusan?  

▸ Kompetensi apa saja yang belum dikuasai oleh sebagian besar 
lulusan? 

▸ Perombakan dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan pada 
kurikulum program studi? 

▸ Mata kuliah apa saja yang perlu dipikirkan ulang desain, metode 
pengajaran, bahan ajar, dan/atau asesmennya? 

▸ Pengalaman belajar apa saja yang esensial untuk mencapai 
kompetensi lulusan namun belum difasilitasi oleh prodi?



Rumuskan CP Mata Kuliah
Spesifikasi CP program studi menjadi CP mata kuliah.



MATRIKS CP LULUSAN/PRODI VS. MATA KULIAH

CP Lulusan Sem 1 Sem 2 Sem 3

CP1 [deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

CP2 [deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

CP3 [deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

[deskripsi CP 
MK]

… … … …



NILAI “A” DI MATA KULIAH X 
KOK INI SAJA TIDAK PAHAM?

ttd. dosen mata kuliah Y



LULUSAN DENGAN IPK DI ATAS 3 
KOK TERNYATA TIDAK 
MENGUASAI KETERAMPILAN X?

ttd. employer/pengguna lulusan



ALIGNMENT BETWEEN PROGRAM AND COURSE OBJECTIVES

MATA KULIAH PROGRAM STUDI

▸ CP Lulusan bersifat holistik (kecapakan yang kompleks).  

▸ Apakah CP tiap mata kuliah sudah relevan/membantu 
tercapainya CP Lulusan? 

▸ Apakah ada CP Lulusan yang hanya disokong oleh sedikit mata 
kuliah? Apakah itu problematik? 

▸ Apakah CP Lulusan cukup dinilai dari agregat nilai mata kuliah? 



SESI INI

▸ Asumsi: sudah ada rumusan capaian pembelajaran lulusan 
(CPL) yang jelas dan siap digunakan untuk merumuskan 
capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 

▸ Tujuan: 

▸ Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesinambungan 
logis antara asesmen dan program outcomes.  

▸ Memberi gambaran tentang pendekatan sistematis untuk 
merancang asesmen dalam kerangka OBE. 

▸ Berdiskusi/brainstorming tentang peran manajemen program 
studi, jurusan, fakultas, dan universitas. 



PERANCANGAN PENILAIAN MATA KULIAH

BENAR ATAU SALAH? 

▸ Tiap soal yang bentuknya sama (misalnya, sama-sama 
pilihan ganda) sebaiknya diberi bobot yang sama. 

▸ Soal yang lebih sulit sebaiknya diberi bobot lebih besar 
daripada soal yang mudah. 

▸ Bobot nilai sebuah tugas sebaiknya sebanding dengan 
waktu dan usaha yang harus dikerahkan mahasiswa untuk 
mengerjakannya. 

▸ Jumlah soal sebaiknya sama untuk tiap bab/pokok bahasan.



STANDAR PROFISIENSI/TINGKAT PENGUASAAN

▸ Arti dari nilai nisbi (A, B, C, D, E) mata kuliah? Apakah ada 
standarnya? 

▸ Standar profisiensi membantu dosen menjamin dan 
menunjukkan bahwa: 

▸ … nilai C yang diperoleh si Anto dan si Banu di mata kuliah X 
mencerminkan kemampuan yang sama dan setara. 

▸ … nilai A, B, dan C memiliki makna yang serupa antar mata 
kuliah.



CONTOH PERANCANGAN ASESMEN



MEMILIH ATAU MEMBUAT CP BERDASARKAN BUKU TEKS? 



TEXT

▸ CP-MK: Memahami dan dapat menerapkan metode 
penelitian kuantitatif di bidang psikologi.  

▸ Sub-CPMK:



ILUSTRASI ALTERNATIF CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CP-MK)

CP-MK METODE PENELITIAN KUANTITATIF

▸ OPSI 1: membuat rancangan survei dan eksperimen yang 
etis dan dapat menghasilkan data berkualitas untuk 
menjawab pertanyaan penelitian …  

▸ OPSI 2: merancang, menganalisis hasil, dan membuat 
laporan penelitian kuantitatif yang layak terbit di jurnal 
ilmiah …  

▸ OPSI 3: memahami dan menelaah secara kritis aspek 
metodologis artikel kuantitatif di jurnal ilmiah …  

▸ Mana yang sebaiknya dipilih?



PENURUNAN CPMK MENJADI SUB-CPMK ATAU KOMPETENSI DASAR

MK: METODE PENELITIAN KUANTITATIF (PSIKOLOGI)

▸ CP-MK: Membuat dan mengevaluasi rancangan survei dan 
eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan 
penelitian di bidang psikologi. 



PENURUNAN CPMK MENJADI SUB-CPMK ATAU KOMPETENSI DASAR

MK: METODE PENELITIAN KUANTITATIF (PSIKOLOGI)

▸ CP-MK: Membuat dan mengevaluasi rancangan survei dan 
eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan penelitian di 
bidang psikologi.  

▸ Sub-CPMK 1: Menguasai konsep-konsep dasar terkait metodologi 
penelitian kuantitatif. 

▸ Sub-CPMK 2: Merumuskan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab 
melalui survei dan eksperimen psikologi. 

▸ Sub-CPMK 3: Membuat dan mengevaluasi rencana desain survei yang 
tepat.  

▸ Sub-CPMK 4: Membuat dan mengevaluasi rencana desain eksperimen 
yang tepat.



PENURUNAN CPMK MENJADI SUB-CPMK ATAU KOMPETENSI DASAR

MK: METODE PENELITIAN KUANTITATIF (PSIKOLOGI)

▸ CP-MK: Membuat dan mengevaluasi rancangan survei dan 
eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan penelitian di 
bidang psikologi.  

▸ Sub-CPMK 1: Menguasai konsep-konsep dasar terkait metodologi 
penelitian kuantitatif. 

▸ Sub-CPMK 2: Merumuskan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab 
melalui survei dan eksperimen psikologi. 

▸ Sub-CPMK 3: Membuat dan mengevaluasi rencana desain survei yang 
tepat.  

▸ Sub-CPMK 4: Membuat dan mengevaluasi rencana desain eksperimen 
yang tepat.



PENURUNAN CPMK MENJADI SUB-CPMK ATAU KOMPETENSI DASAR

MK: METODE PENELITIAN KUANTITATIF (PSIKOLOGI)

▸ CP-MK: Membuat dan mengevaluasi rancangan survei dan 
eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan penelitian di 
bidang psikologi.  

▸ Sub-CPMK 1: Menguasai konsep-konsep dasar terkait metodologi 
penelitian kuantitatif. 

▸ Sub-CPMK 2: Merumuskan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab 
melalui survei dan eksperimen psikologi. 

▸ Sub-CPMK 3: Membuat dan mengevaluasi rencana desain survei yang 
tepat.  

▸ Sub-CPMK 4: Membuat dan mengevaluasi rencana desain eksperimen 
yang tepat.



PENURUNAN CPMK MENJADI SUB-CPMK ATAU KOMPETENSI DASAR

MK: METODE PENELITIAN KUANTITATIF (PSIKOLOGI)

▸ CP-MK: Membuat dan mengevaluasi rancangan survei dan 
eksperimen sederhana untuk menjawab pertanyaan penelitian di 
bidang psikologi.  

▸ Sub-CPMK 1: Menguasai konsep-konsep dasar terkait metodologi 
penelitian kuantitatif. 

▸ Sub-CPMK 2: Merumuskan pertanyaan penelitian yang dapat dijawab 
melalui survei dan eksperimen psikologi. 

▸ Sub-CPMK 3: Membuat dan mengevaluasi rencana desain survei yang 
tepat.  

▸ Sub-CPMK 4: Membuat dan mengevaluasi rencana desain eksperimen 
yang tepat.



ILUSTRASI MK PENELITIAN KUANTITATIF

Sub-CPMK Bobot Penilaian 1 Penilaian 2

1. Menguasai konsep-konsep dasar 
terkait metodologi penelitian kuantitatif. ? ? ?

2. Merumuskan pertanyaan penelitian 
yang dapat dijawab melalui survei dan 
eksperimen psikologi.

? ? ?

3. Membuat dan mengevaluasi rencana 
desain survei yang tepat. ? ? ?

4. Membuat dan mengevaluasi rencana 
desain eksperimen yang tepat. ? ? ?

DITETAPKAN  
BERDASARKAN 

…. ???



Sub-CPMK Bobot Penilaian 1 Penilaian 2

1. Menguasai konsep-konsep dasar 
terkait metodologi penelitian kuantitatif. 20% ? ?

2. Merumuskan pertanyaan penelitian 
yang dapat dijawab melalui survei dan 
eksperimen psikologi.

25% ? ?

3. Membuat dan mengevaluasi rencana 
desain survei yang tepat. 25% ? ?

4. Membuat dan mengevaluasi rencana 
desain eksperimen yang tepat. 30% ? ?

EXPERT JUDGMENT ATAS 
SUMBANGAN PADA CP MK

SIFAT SUB-CPMK DAN 
INDIKATOR PENCAPAIANNYA



Sub-
CPMK Indikator Tercapainya Kompetensi

1. Menguasai 
konsep-
konsep dasar 
terkait 
metodologi 
penelitian 
kuantitatif 
dalam 
psikologi

1.1. Membedakan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dalam penelitian psikologi berdasarkan arah penyimpulannya 
(induktif vs. induktif). 
1.2. Menjelaskan dan memberi contoh penggunaan beberapa 
jenis data (verbal, numerik, visual) dan teknik pengumpulan data 
(tes, observasi, wawancara) dalam penelitian kuantitatif. 

1.3. Menjelaskan esensi perbedaan metode penelitian survei dan 
eksperimen dalam psikologi. 

1.4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode survei dan 
eksperimen, termasuk kapan masing-masing metode sebaiknya 
digunakan. 
1.5. Menganalisis laporan penelitian kuantitatif untuk 
mengidentifikasi jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode 
yang digunakan. 

ILUSTRASI INDIKATOR PENCAPAIAN SUB-CPMK BOBOT SUB-
CPMK 20%



Sub-CPMK Indikator Tercapainya Kompetensi Bobot

1. Menguasai 
konsep-konsep 
dasar terkait 
metodologi 
penelitian 
kuantitatif dalam 
psikologi

1.1. Membedakan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dalam penelitian psikologi berdasarkan arah penyimpulannya 
(induktif vs. induktif). 

?

1.2. Menjelaskan dan memberi contoh penggunaan beberapa 
jenis data (verbal, numerik, visual) dan teknik pengumpulan 
data (tes, observasi, wawancara) dalam penelitian kuantitatif. 

?

1.3. Menjelaskan esensi perbedaan metode penelitian survei 
dan eksperimen dalam psikologi. ?

1.4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode survei 
dan eksperimen, termasuk kapan masing-masing metode 
sebaiknya digunakan. 

?

1.5. Menganalisis laporan penelitian kuantitatif untuk 
mengidentifikasi jenis data, teknik pengumpulan data, dan 
metode yang digunakan. 

?

ILUSTRASI INDIKATOR PENCAPAIAN SUB-CPMK BOBOT SUB-
CPMK 20%



ILUSTRASI PEMBOBOTAN INDIKATOR SUB-CPMK

Nilai Makna Skor

A “Nice to know”: exceptional mastery or 
additional competencies 80 >

AB
“Should know”: apa yang seharusnya 
dikuasai setelah mengikuti aktivitas 

perkuliahan secara utuh.

74 - 79

B 66 - 73

BC 60 - 65

C “Must know”: kompetensi minimum. 55 - 59

D Tidak lulus < 55

20%

20%

60%



Sub-CPMK Indikator Tercapainya Kompetensi Level

1. Menguasai 
konsep-konsep 
dasar terkait 
metodologi 
penelitian 
kuantitatif dalam 
psikologi

1.1. Membedakan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dalam penelitian psikologi berdasarkan arah penyimpulannya 
(induktif vs. induktif). 

Must 
know

1.2. Menjelaskan dan memberi contoh penggunaan beberapa 
jenis data (verbal, numerik, visual) dan teknik pengumpulan 
data (tes, observasi, wawancara) dalam penelitian kuantitatif. 

Must 
know

1.3. Menjelaskan esensi perbedaan metode penelitian survei 
dan eksperimen dalam psikologi. 

Must 
know

1.4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode survei 
dan eksperimen, termasuk kapan masing-masing metode 
sebaiknya digunakan. 

Should 
know

1.5. Menganalisis laporan penelitian kuantitatif untuk 
mengidentifikasi jenis data, teknik pengumpulan data, dan 
metode yang digunakan. 

Should 
know

ILUSTRASI INDIKATOR PENCAPAIAN SUB-CPMK BOBOT SUB-
CPMK 20%



ILUSTRASI INDIKATOR PENCAPAIAN SUB-CPMK



ILUSTRASI INDIKATOR PENCAPAIAN SUB-CPMK



TEXT

PENILAIAN

▸ Per sub-CPMK (satu asesmen untuk tiap sub-CPMK).  

▸ Lintas sub-CPMK, namun per level kompetensi. 

▸ Lintas sub-CPMK dan lintas level kompetensi. 

▸ Pembobotan asesmen dihitung berdasarkan bobot 
indikator yang dinilai oleh tugas/kuis/aktivitas tersebut.



1. PENILAIAN PER SUB-CPMK



2, PENILAIAN LINTAS SUB-CPMK, DALAM LEVEL KOMPETENSI YANG SAMA



3, PENILAIAN LINTAS SUB-CPMK, LINTAS LEVEL KOMPETENSI



CETAK BIRU UJIAN TERTULIS UNTUK MENGUKUR SUB-CPMK 1

Indikator Bobot Indikator 
(dari 20%)

Jumlah &  
Bentuk Soal

1.1. Membedakan antara pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif dalam penelitian psikologi berdasarkan arah 
penyimpulannya (induktif vs. induktif). 

5 5 butir pilihan 
ganda

1.2. Menjelaskan dan memberi contoh penggunaan 
beberapa jenis data (verbal, numerik, visual) dan teknik 
pengumpulan data (tes, observasi, wawancara) dalam 
penelitian kuantitatif. 

5 10 butir pilihan 
ganda

1.3. Menjelaskan esensi perbedaan metode penelitian 
survei dan eksperimen dalam psikologi. 5 1 butir esai

1.4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode 
survei dan eksperimen, termasuk kapan masing-masing 
metode sebaiknya digunakan. 

2 4 butir pilihan 
gandar

1.5. Menganalisis laporan penelitian kuantitatif untuk 
mengidentifikasi jenis data, teknik pengumpulan data, 
dan metode yang digunakan. 

3 1 kasus



PERANCANGAN PENILAIAN MATA KULIAH

BENAR ATAU SALAH? 

▸ Tiap soal yang bentuknya sama (misalnya, sama-sama 
pilihan ganda) sebaiknya diberi bobot yang sama. 

▸ Soal yang lebih sulit sebaiknya diberi bobot lebih besar 
daripada soal yang mudah. 

▸ Bobot nilai sebuah tugas sebaiknya sebanding dengan 
waktu dan usaha yang harus dikerahkan mahasiswa untuk 
mengerjakannya. 

▸ Jumlah soal sebaiknya sama untuk tiap bab/pokok bahasan.



SIMULASI DAN DISKUSI

▸ Unduh template di:  

▸ http://tinyurl.com/template-asesmen-ubaya 

▸ Bagaimana penerapannya pada mata kuliah bapak/ibu? 

▸ Apa yang bisa dilakukan manajemen program studi atau 
jurusan untuk membantu dosen merancang asesmen yang 
lebih baik?

http://tinyurl.com/template-asesmen-ubaya


TEXT



TERIMA KASIH, 
MARI BERDISKUSI.



TEXT



CONTOH STANDAR SKOR

▸ Kemampuan MINIMUM yang masih bisa dianggap “lulus” 
mata kuliah. 

▸ Kemampuan yang seharusnya atau diharapkan dikuasai oleh 
peserta kuliah. 

▸ Kemampuan yang lebih dari yang diharapkan. 

▸ Gagal menguasai kemampuan minimum, namun masih 
menunjukkan pengetahuan (meski dangkal) tentang materi 
kuliah. 

▸ Proses belajar sama sekali tidak berbekas :)



STANDAR SKOR DI UBAYA

▸ Kemampuan MINIMUM yang masih bisa dianggap “lulus” 
mata kuliah —> C (skor 55 s.d. <60) 

▸ Kemampuan yang seharusnya atau diharapkan dikuasai oleh 
peserta kuliah —> BC, B, dan AB (skor 60 s.d. 80) 

▸ Kemampuan yang lebih dari yang diharapkan —> A (skor >80) 

▸ Gagal menguasai kemampuan minimum, namun masih 
menunjukkan pengetahuan (meski dangkal) tentang materi 
kuliah —> D (skor 40 s.d. 54) 

▸ Proses belajar sama sekali “tidak berbekas” —> E (skor <40)



TEXT



No Kompetensi Dasar (KD) Bobot KD Bentuk 
Penilaian #1

Bentuk 
Penilaian #2

1 Memahami konsep 
dasar

? ? ?

2 Analisis dan evaluasi 
reliabilitas.

? ? ?

3 Analisis dan evaluasi 
validitas.

? ? ?

DITETAPKAN  
BERDASARKAN 

…. ???

CONTOH RANCANGAN PENILAIAN



CONTOH RANCANGAN PENILAIAN

No Kompetensi Dasar (KD) Bobot KD Bentuk 
Penilaian #1

Bentuk 
Penilaian #2

1 Konsep dasar (konstruk 
& tahapan penyusunan 
instrumen).

10% ? ?

2 Analisis dan evaluasi 
reliabilitas.

40% ? ?

3 Analisis dan evaluasi 
validitas.

50% ? ?

DITETAPKAN BERDASARKAN 
EXPERT JUDGMENT ATAS 

SUMBANGAN KD PADA CP MK

DITENTUKAN BERDASARKAN 
ANALISIS TERHADAP INDIKATOR 

PENCAPAIAN TIAP KD 



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.

2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang menggunakan 
instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar waktu, 
antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan SPSS 
untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, mengusulkan dan 
menjustifikasi perubahan terhadap sebuah instrumen untuk 
meningkatkan reliabilitasnya. 

BOBOT KD 
40%

INDIKATOR TERCAPAIAN KOMPETENSI DASAR



BOBOT MENGIKUTI RENTANG SKOR TIAP INSTITUSI

49

Konversi	skor	



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.

2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 
menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar 
waktu, antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, mengusulkan 
dan menjustifikasi perubahan terhadap sebuah instrumen 
untuk meningkatkan reliabilitasnya. 

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

UNTUK TIAP KD, TENTUKAN MANA INDIKATOR MINIMAL, STANDAR, DAN ISTIMEWA



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.

2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 
menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar 
waktu, antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, mengusulkan 
dan menjustifikasi perubahan terhadap sebuah instrumen 
untuk meningkatkan reliabilitasnya. 

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

NILAI B 
(BOBOT 

20%)



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.

2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 
menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar 
waktu, antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, mengusulkan 
dan menjustifikasi perubahan terhadap sebuah instrumen 
untuk meningkatkan reliabilitasnya. 

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

NILAI B 
(BOBOT 

20%)

NILAI A 
(BOBOT 

20%)



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.
2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 

menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar 
waktu, antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, 
mengusulkan dan menjustifikasi perubahan terhadap 
sebuah instrumen untuk meningkatkan reliabilitasnya. 

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

NILAI B 
(BOBOT 

20%)

NILAI A 
(BOBOT 

20%)

UJIAN 
TERTULIS

UJIAN 
TERTULIS



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran psikologis.
2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 

menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara reliabilitas antar 
waktu, antar penilai, antar bagian tes, dan antar tes paralel.

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha Cronbach 
(termasuk corrected item-total correlation) menggunakan 
SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi reliabilitas.

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, 
mengusulkan dan menjustifikasi perubahan terhadap 
sebuah instrumen untuk meningkatkan reliabilitasnya. 

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

NILAI B 
(BOBOT 

20%)

NILAI A 
(BOBOT 

20%)

UJIAN 
TERTULIS

UJIAN 
TERTULIS

UJIAN 
SIMULASI



KOMPETENSI DASAR: MENJELASKAN DAN MENERAPKAN KONSEP 
RELIABILITAS UNTUK MENGEVALUASI INSTRUMEN PSIKOLOGIS.

1 Menjelaskan definisi reliabilitas pengukuran 
psikologis.

1 soal esai, 
4 soal PG. 20%

2 Menguraikan konsekuensi dari pengukuran yang 
menggunakan instrumen yang tidak reliabel. 

2 soal esai, 
5 soal PG. 40%

3 Menjelaskan esensi dan perbedaan antara 
reliabilitas antar waktu, antar penilai, antar bagian 
tes, dan antar tes paralel.

2 soal esai, 
5 soal PG. 10%

4 Menerapkan dan menginterpretasi analisis Alpha 
Cronbach (termasuk corrected item-total 
correlation) menggunakan SPSS untuk 
mengevaluasi reliabilitas.

2 problem (data), 
3 pertanyaan 

lisan.
10%

5 Menerapkan dan menginterpretasi Cohen’s Kappa 
menggunakan SPSS untuk mengevaluasi 
reliabilitas.

2 problem (data), 
3 pertanyaan 

lisan.
10%

6 Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dari SPSS, 
mengusulkan dan menjustifikasi perubahan 
terhadap sebuah instrumen untuk meningkatkan 
reliabilitasnya. 

2 soal esai, 
8 soal PG. 10%

NILAI C 
(BOBOT 

60%)

NILAI B 
(BOBOT 

20%)

NILAI A 
(BOBOT 

20%)

UJIAN 
TERTULIS

UJIAN 
TERTULIS

UJIAN 
SIMULASI



CONTOH RANCANGAN PENILAIAN

No Kompetensi Dasar (KD) Bobot 
KD

Ujian Tertulis 
(bobot dalam KD)

Ujian Simulasi
(bobot dalam KD)

1 Konsep dasar (konstruk & 
tahapan penyusunan 
instrumen.

10% 100% -

2 Analisis dan evaluasi 
reliabilitas.

40% 80% 20%

3 Analisis dan evaluasi 
validitas.

50% 80% 20%



TEXT



CP “Sikap”  
Permen Ristekdikti 44/2015

1 bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa	dan	mampu	menunjukkan	sikap	religius;	

2 menjunjung	;nggi	nilai	kemanusiaan	dalam	menjalankan	tugas	berdasarkan	agama,moral,	dan	e;ka;

3 berkontribusi	dalam	peningkatan	mutu	kehidupan	bermasyarakat,	berbangsa,	bernegara,	dan	
kemajuan	peradaban	berdasarkan	Pancasila;

4 berperan	sebagai	warga	negara	yang	bangga	dan	cinta	tanah	air,	memiliki	nasionalisme	serta	rasa	
tanggungjawab	pada	negara	dan	bangsa;

5 menghargai	keanekaragaman	budaya,	pandangan,	agama,	dan	kepercayaan,	serta	pendapat	atau	
temuan	orisinal	orang	lain;

6 bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	sosial	serta	kepedulian	terhadap	masyarakat	dan	lingkungan;

7 taat	hukum	dan	disiplin	dalam	kehidupan	bermasyarakat	dan	bernegara;

8 menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	e;ka	akademik;

9 menunjukkan	sikap	bertanggungjawab	atas	pekerjaan	di	bidang	keahliannya	secara	mandiri;	dan

10 menginternalisasi	semangat	kemandirian,	kejuangan,	dan	kewirausahaan.



CP “Keterampilan Umum” S1
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.  

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.  

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.  

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar lembaganya.  

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya.  

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 



Contoh“Filsafat Logika”  
(prodi S1 Psikologi)

Sikap
• Menjunjung tinggi nilai keberagaman dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Keterampilan umum
• Mampu menerapkan metodologi ilmiah, pemikiran 

logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam 
konteks implementasi dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 
bidang keahliannya.



CP mata kuliah Filsafat Logika
1. Menggunakan prinsip-prinsip logika untuk berpikir 
secara kritis dan sistematis mengenai isu-isu sosial 
dan budaya, terutama yang terkait keberagaman 
etnis, ras, dan agama di Indonesia.



Kompetensi Dasar
“Menggunakan prinsip-prinsip logika untuk 
berpikir secara kritis dan sistematis mengenai isu-
isu sosial dan budaya, terutama isu-isu yang 
menyangkut persoalan keberagaman dalam 
masyarakat.” 

KD1. Mampu menganalisis argumen tentang isu-
isu sosial-budaya. 

KD2. Mampu mengevaluasi kekuatan/kelemahan 
sebuah argumen tentang isu-isu sosial-budaya.



RUBRIK PENILAIAN



TEXT

RUBRIK PENILAIAN

▸ Increases inter-subjectivity (between raters). 

▸ Covers important aspects of what needs to be measured. 

▸ Can increase motivation to learn when used to provide 
feedback (assessment for learning). 

▸ Can encourage higher order thinking when used as a 
learning tool (assessment as learning).



RUBRIK ANALITIK

KRITERIA 
(aspek yg 

dinilai)

Standar 
“Istimewa”

Standar 
“Memadai”

Standar 
“Minimal”

Kriteria A … deskripsi … … deskripsi … … deskripsi …

Kriteria B … deskripsi … … deskripsi … … deskripsi …

Kriteria C … deskripsi … … deskripsi … … deskripsi …



CONTOH: KEMAMPUAN ANALYSIS GENERIK

KRITERIA 
(aspek yg 

dinilai)

Standar 
“Istimewa”

Standar 
“Memadai”

Standar 
“Minimal”

“Tesis” atau 
poin utama

Jelas, lengkap, dan 
akurat/relevan 

dengan isu atau 
problem yg dibahas.

Jelas namun tidak 
sepenuhnya akurat/
relevan dengan isu 

atau problem yg 
dibahas.

Tidak jelas dan/atau 
tidak relevan dengan 

isu/problem yang 
seharusnya dibahas.

Bukti Akurat, relevan, dan 
lengkap.

Sebagian besar akurat, 
relevan, dan hampir 

lengkap.

Sebagian besar tidak 
akurat atau tidak 

relevan.

Penalaran
Seluruh uraian ttg 
bagaimana bukti 

menyokong tesis logis 
dan jelas.

Sebagian besar uraian 
ttg bgm bukti 

menyokong tesis 
cukup logis.

Sebagian besar uraian 
ttg bgm bukti 

menyokong tesis tidak 
logis atau tidak jelas.



CONTOH: RUBRIK UJIAN SIMULASI “MENERAPKAN DAN MENGINTERPRETASI 
ANALISIS ALPHA CRONBACH (TERMASUK CORRECTED ITEM-TOTAL 
CORRELATION) MENGGUNAKAN SPSS UNTUK MENGEVALUASI RELIABILITAS.”

KRITERIA Standar memadai 
(10 poin)

Standar minimal  
(7 poin)

Tidak memenuhi 
standar (3)

Pemahaman arti 
indeks alpha

Menjelaskan 
mengapa alpha 

tinggi/rendah untuk 
sebuah kasus (4)

Menjelaskan bahwa 
alpha = konsistensi 

internal antar bagian 
tes (3)

Hanya menyebutkan 
bahwa alpha terkait 

reliabilitas (1)

Pemahaman arti 
CITC

Menjelaskan 
konsekuensi dari 

CITC butir terhadap 
reliabilitas tes (3)

Menjelaskan bahwa 
CITC = konsistensi 
antar butir, terkait 

jenis rel. internal (2)

Hanya menyebutkan 
bahwa CITC terkait 

reliabilitas (1)

Prosedur 
penerapan 
analisis dg SPSS

Berhasil dan lancar 
tanpa petunjuk (3)

Berhasil tapi dengan 
petunjuk/bantuan (2)

Gagal meski 
dengan petunjuk (1)



TEXT


