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1. Konsep Pembelajaran 
Berdasar Luaran



Pengertian 
Capaian 
Pembelajaran 

 Luaran / capaian pembelajaran: pengetahuan, kecakapan, sikap, 
& pola pikir (habits of mind) yang dikuasai oleh mahasiswa 
pada saat mereka menyelesaikan suatu kuliah atau program 
studi. 

 CP Lulusan / CP Prodi / Student Outcomes → dikuasai pada 
saat dinyatakan lulus dari Prodi

 CP Matakuliah → dikuasai pada saat dinyatakan lulus 
matakuliah tsb

 Syarat capaian pembelajaran yang efektif & bermakna: esensial, 
jelas, & terukur ! → ketiga ciri ini harus tercakup secara 
serempak, tanpa pengecualian. 



Paradigma 
PBL 

 Kurikulum PBL / OBE 
bermula dari profil 
kompetensi yang penting 
untuk dikuasai pembelajar; 

 Kurikulum, materi serta 
metode ajar dirancang & 
dijalankan untuk mendukung 
pencapaian profil tsb. 

 IBE → didasarkan pada apa 
yang hendak diajarkan 
kepada mahasiswa

 → apa yang diajarkan belum 
tentu sama dengan apa yang 
dipelajari / dikuasai 
mahasiswa



Keselarasan 
Konstruktif 
(Constructive 
Alignment)

 Hendaknya pahami OBE 
sebagai suatu konsep, 
bukan template yang kaku

 Model "constructive 
alignment" antara elemen2 
dasar Pembelajaran

 Penyusunan CP, metode 
pembelajaran, serta 
asesmen pembelajaran 
oleh dosen / Prodi 
merupakan bagian2 yang 
tidak terpisahkan

 Diselaraskan untuk 
mengupayakan penguasaan 
CP Prodi oleh para 
pembelajar

Teknik 
Pembelajaran

Asesmen 
Pembelajaran

Luaran 
Pembelajaran



Prinsip-prinsip 
OBE (Spady, 
1994)

 Gagasan OBE muncul dalam pendidikan menengah 
di Amerika Serikat pada tahun 1960an

 Dari berbagai pengertian mengenai OBE, 4 prinsip 
yang dikemukakan oleh Spady (1994) paling banyak 
digunakan:

1. clarity of focus

2. designing down

3. high expectations

4. expanded opportunities



Konsep #1: 
Kejelasan 
Fokus

 CP yang spefisik memotivasi segenap 
aktivitas dosen & mahasiswa

 Profil lulusan & CP Prodi / Luaran Lulusan 
ditentukan oleh pemangku kepentingan →
mahasiswa, dosen, pemanfaat lulusan, 
alumni, regulator, dsb. bergantung pada 
kekhasan disiplin & profesi

 Perancangan & implementasi kurikulum 
terfokus pada hal-hal penting untuk 
diketahui, dipahami, serta mampu 
dilaksanakan oleh para pembelajar setelah 
menyelesaikan suatu satuan pembelajaran 

 Aktivitas dosen terfokus untuk membantu 
pembelajar mengembangkan pengetahuan & 
sikap yang menunjang pencapaian CP



Konsep #2: 
Rancangan 
“atas-ke-
bawah”

 Perencanaan kurikulum secara top-
down, sehingga terbentuk struktur 
hirarki yang jelas

 Dimulai dari profil lulusan & CP 
Prodi

 Diturunkan menjadi CLO di dalam 
silabus masing-masing kuliah 
untuk menyusun Rencana 
Pembelajaran Semester

 CLO menentukan instrumen-
instrumen asesmen pembelajaran 
di masing-masing kuliah

 Keseluruhan hirarki luaran di atas 
dirancang & dijalankan dengan 
semangat memfasilitasi mahasiswa 
utk menguasai CPP

Visi & Misi Prodi

Profil Lulusan / Prog. 
Educational Objectives / 

Profil Profesional Mandiri

CP Prodi / Luaran Luluan / 
Student Outcomes

Kriteria Kinerja / Performance 
Criteria / Course Learning 

Outcome (CLO)



Konsep #3: 
Ekspektasi 
Tinggi

 Dosen menetapkan 
ekspektasi yang 
menantang untuk memacu 
mahasiswa mendalami 
pembelajaran mereka

 Memfasilitasi mahasiswa 
untuk terus berupaya 
meraih standar yang 
tinggi akan mendorong 
pembelajaran 
berkelanjutan

 Suatu pembelajaran yang 
berhasil akan 
menghasilkan lebih 
banyak lagi pembelajaran 
yang baik

 Hindari paradigma OBE 
sebagai 'checklist learning' “Doppering” Marinir TNI-AL



Konsep #4
Perluasan 
Kesempatan

 Sistem pembelajaran hendaknya 
menyediakan kesempatan yang 
luas bagi mahasiswa untuk 
menuntaskan pembelajaran

 Pemikiran dasar: 
 semua pembelajar tidak 

mungkin diharapkan untuk 
mampu mencapai tingkat 
pembelajaran yang sama, 
dalam waktu yang sama; 

 namun, kebanyakan 
pembelajar mampu meraih 
standar yang tinggi jika 
diberikan kesempatan yang 
memadai

 Mensyaratkan adanya 
fleksibilitas dalam proses 
pembelajaran 

 Secara teknis, mungkin ini 
adalah prinsip yang sejauh ini 
paling sukar diterapkan di 
Indonesia



Definisi

OBE 

a process that involves 
assessment & evaluation 
practices in education to 
reflect the attainment of 
expected learning & showing 
mastery in the programme 
area 

Objectives

statements that describe the 
expected accomplishments 
of graduates during the first 
few years after graduation

Outcomes 

statements that describe 
what students are expected 
to know & be able to do by 
the time of graduation

Performance criteria 

specific, measureable 
statements identifying he 
performance(s) required to 
meet the outcome; 
confirmable through 
evidence 

Assessment 

processes that identify, 
collect, use & prepare data 
that can be used to evaluate 
achievement

Evalution 

process of reviewing the 
results of data collection & 
analysis & making a 
determination of the value of 
findings & action to be taken



IBE vs. OBE

Dimensi IBE OBE

Misi & tujuan Menyampaikan instruksi Menghasilkan pembelajaran

Memindahkan pengetahuan dari 
dosen

Merangsang konstruksi
pengetahuan oleh pembelajar 
melalui penemuan

Meningkatkan mutu pengajaran Meningkatkan mutu pembelajaran

Kriteria 
keberhasilan

Input / sumberdaya Penguasaan luaran pembelajaran

Pengembangan & ekspansi 
kurikulum

Pengembangan teknologi
pembelajaran

Struktur 
pedagogik

Atomistik, bagian-bagian 
dilanjutkan dengan keseluruhan

Holistik, keseluruhan dilanjutkan 
dengan bagian-bagian

Waktu dipatok, pembelajaran 
bervariasi

Pembelajaran dipatok, waktu 
bervariasi

Disiplin sendiri Lintas disiplin

Cakupan materi ajar Hasil-hasil pembelajaran yang 
terdefinisi



IBE vs OBE

Dimensi IBE OBE

Teori
pembelajaran

Pengetahuan ‘ada di luar 
sana’

Pengetahuan ada dalam benak 
setiap insan & dibentuk oleh 
pengalaman

Pembelajaran dikendalikan 
& terfokus pada pengajar

Pembelajaran dikendalikan & 
terfokus pada pembelajar

Atmosfer kelas & 
pembelajaran kompetitif & 
individualistik

Atmosfer kelas & pembelajaran 
kooperatif, kolaboratif & 
suportif

Peranan 
dosen

Terutama sebagai 
penceramah (‘lecturer’)

Terutama sbg perancang
pengalaman belajar

Mensortir & memeringkat 
mahasiswa

Mengembangkan kompetensi
& bakat tiap mahasiswa



Keunggulan OBE

 Kurikulum lebih terarah & koheren, 
menghasilkan proses pembelajaran 
yang lebih baik

 Profil kompetensi lulusan lebih relevan 
dengan kebutuhan para pemanfaat 
lulusan & pemangku kepentingan 
lainnya

 Peningkatan efektivitas & 
akuntabilitas lembaga penyelenggara 
pembelajaran

 Peningkatan mutu berkesinambungan 
menjadi suatu konsekuensi alamiah



Hirarki 
Capaian 
Pembelajaran

 Pengertian luaran (outcomes): 
hal-hal yang mampu 
dilaksanakan oleh pembelajar 
setelah menuntaskan suatu 
unit pembelajaran

 Kategori luaran 
pembelajaran:

 pengetahuan & kecakapan 
sesuai disiplin ilmu

 kecakapan umum

 sikap & tata nilai

 Hirarki demikian selaras 
dengan KKNI

Visi & Misi Prodi

Profil Lulusan / Prog. 
Educational Objectives (PEO) / 

Profil Profesional Mandiri

Luaran Pembelajar / Student 
Outcomes (SO) / CP Prodi

Kriteria Kinerja / Performance 
Criteria / Course Learning 
Outcome (CLO) / CPMK



Karakteristik 
Kurikulum 
Berdasar 
Luaran

 Memuat tujuan kependidikan Prodi, CP Prodi, CPMK, & IKMK yang 
didasari sasaran & luaran yang terukur

 Dibangun berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan 
Prodi → terutama mahasiswa

 Setiap CP dirumuskan secara terencana & bermakna, & diukur 
dengan indikator kinerja yang sesuai

 Tujuan Kependidikan Prodi / Profil Lulusan / Profil Profesional 
Mandiri = atribut diri lulusan dalam jangka waktu 3-5 tahun 
setelah lulus.

 CP Prodi / Luaran Lulusan / Student Outcomes = butir-butir 
kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang dinyatakan 
lulus Prodi

 CP Matakuliah = butir-butir kompetensi yang harus dikuasai 
mahasiswa yang lulus dari MK tsb.

 CPMK secara kolektif merupakan penjabaran dari CPL. Tiap 
matakuliah rasionalnya hanya mencakup sebagian butir CPL. 
Seluruh CPL harus tercakup oleh Kurikulum, dalam komposisi yang 
konsisten dengan body of knowledge disiplin Prodi

 Metode Pembelajaran yang dirincikan dalam RPS-MK harus 
terfokus pada upaya fasilitas penguasaan CPMK 

 Ada peta-jalan pembelajaran yang mendefisikan alur tahapan 
peningkatan penguasaan tiap butir CPP, dari Tingkat I hingga lulus



Pendidikan 
Berdasar 
Luaran Secara 
Ringkas

 Apa yang dikehendaki 
untuk dimiliki atau dapat 
dilakukan oleh mahasiswa 
? → pengetahuan, 
kecakapan, sikap

 Bagaimana cara 
membantu para 
mahasiswa mencapainya ? 
→ pembelajaran 
berorientasi pembelajar

 Bagaimana mengetahui 
bahwa mahasiswa telah 
mencapainya ? → asesmen

 Bagaimana utk senantiasa 
menjaga & meningkatkan 
mutu proses di atas ? →
komitmen pada proses 
PDCA



2. Capaian & Peta-Jalan 
Pembelajaran



1. Capaian 
Pembelajaran

 Profil Lulusan → Referensi: para Pemangku Kepentingan Prodi, 
asosiasi profesi, deskripsi level dalam KKNI

 Catatan: Profil Lulusan = atribut diri sebagai hasil internalisasi 
nilai-nilai yang dibelajarkan, tumbuh setelah beberapa waktu 
lulus ≠ Profil profesi setelah lulus !

 CP Prodi → sejauh mungkin manfaatkan kerangka kerja yang 
sudah ada (misal: graduate attributes dari International 
Engineering Alliance, deskripsi CP pada KKNI, dsb)

 Body of knowledge → menentukan corak khas profil CP Lulusan 
& butir2 indikator kinerja kunci dari tiap CP Prodi dalam 
kurikulum secara utuh; referensi: benchmarking

 Perhatikan verba kunci deskripsi CPMK → sesuai posisi MK 
dalam kurikulum



CP Prodi –
contoh dari 
IABEE

10 butir kompetensi lulusan IABEE yang harus tercakup oleh CP 
Prodi, yang harus dirumuskan sendiri oleh Prodi:

a. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu 
pengetahuan alam dan/atau bahan, teknologi informasi dan 
keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh 
tentang prinsip-prinsip keteknikan. 

b. Kemampuan mendesain komponen, sistem dan/atau proses 
untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan 
batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, 
lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, dan 
keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau memanfaatkan 
potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan 
global.

c. Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen 
laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan 
menginterpretasikan data untuk memperkuat pertimbangan 
teknik. 



CP Prodi –
contoh dari 
IABEE 
(lanjutan)

d. Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis 
dan menyelesaikan permasalahan teknik. 

e. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan 
perangkat teknik yang modern yang diperlukan untuk 
praktek keteknikan. 

f. Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun 
tulisan. 

g. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan 
mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang diberikan. 

h. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan budaya. 

i. Kesadaran tentang akuntabilitas dan tanggung jawab kepada 
masyarakat dan ketaatan pada etika profesi dalam 
menyelesaikan permasalahan teknik. 

j. Kemampuan memahami kebutuhan terhadap pembelajaran 
sepanjang hayat dan mengakses pengetahuan terkait isu-isu 
mutakhir yang relevan.



2. Peta-Jalan 
Pembelajaran

 Peta-jalan pembelajaran → struktur logik Kurikulum, 
menunjukkan progresi pembelajaran sesuai perkembangan 
tingkat penguasaan dalam Taksonomi Bloom, lengkap dengan 
runtutan titik-titik “Pengenalan”, “Penguatan”, & “Pembuktian”

 Bentuk visual memudahkan penyusunan Kurikulum secara top-
down

 Gunakan untuk merunut kesesuaian verba kunci CPMK dengan 
tingkat penguasaan yang dituntut dalam skala taksonomi 
Bloom (atau kerangka pikir serupa)



Ranah-ranah 
Pembelajaran 
dalam
Taksonomi 
Bloom



Taksonomi 
Bloom –
Ranah Kognitif

1. Mengingat: Menggunakan ingatan untuk mengkonstruksi 
definisi, fakta, daftar, untuk menyalin & mengambil informasi

• bookmarking, bullet pointing, menyalin, mendefinisikan, memaparkan, 
mengidentifikasi, highlighting, mendengarkan, mendaftar, mengingat, menyebutkan 
ulang, mengutip, membaca, mengenali, dsb.

2. Memahami: Mengkonstruksi makna dari berbagai fungsi yang 
berbeda, baik tertulis, verbal, maupun grafik

• memberi anotasi, mengasosiasikan, mengkategorikan, mengomentari, 
memperbandingkan, memperagakan, menemukan, memperkirakan, , 
mengidentifikasi, menarik kesimpulan (inferensi), memprediksi, merangkum, dsb.

3. Menerapkan: Memanfaatkan hal-hal yang dipelajari dalam 
mengkonstruksi produk seperti diagram, model, wawancara, 
simulasi, presentasi, dsb.

• menerapkan, mengartikulasikan, melaksanakan, komputasi, mengumpulkan, 
memeriksa, menjelaskan, mengimplementasikan, mewawancara, menilai, 
menyunting, memilih / menyeleksi, bereksperimen, mengoperasikan, menyiapkan, 
berbagi informasi, mensketsa, dsb.



Taksonomi 
Bloom –
Ranah Kognitif

4. Menelaah: menguraikan permasalahan menjadi elemen2 
yang lebih kecil, & memetakan hubungan antar elemene2 tsb.

• mengkategorikan, memperbandingkan, appraising, menguraikan, 
menyimpulkan, mendiskriminasikan, menggambarkan, mengorganisasikan, 
memprioritaskan, menstrukturkan, survei, menganalisis, mengintegrasikan, 
menghubungkan, dsb.

5. Mengevaluasi: Melakukan penilaian berdasarkan kriteria & 
bakuan2, melalui pemeriksaan & kritisi

• berargumen, asesmen, mengomentari, mengkritisi, bereksperimen, menilai, 
menjustifikasi, memoderasi, memantau, merefleksikan, merekomendasikan, 
memprediksi, mengkaji-ulang, menguji, memvalidasi, menyusun hipotesis, dsb.

6. Menciptakan: Menyatukan elemen2 menjadi kesatuan 
fungsional, & menyusun ulang elemen2 menjadi struktur baru

• mengadaptasikan, blogging, berkolaborasi, mengkonstruksi, mengembangkan, 
merancang, mengarahkan, memfasilitasi, memformulasikan, 
mengintegrasikan, menegosiasikan, memodifikasi, memproduksi, menerbitkan, 
dsb.



Perkembangan 
Tingkat 
Penguasaan 
dalam Proses 
Pembelajaran

Proporsi beban ajar

Tingkat I

Tingkat IV

Perkembangan tingkat penguasaan (mastery level) ini harus 
tercerminkan dalam rancangan Kurikulum



Contoh 
Pemetaan 
Profil Lulusan 
dengan 
Luaran 
Lulusan

 The educational objectives of the Chemical Engineering 
Program in XYZ University are to produce graduates who:

1. Have a strong foundation of scientific and technical 
knowledge and are equipped with problem solving, critical-
thinking, teamwork, and communication skills.

2. Are successful in the different chemical engineering careers.

3. Actively integrate ethical and social codes, environmental 
regulations, and safety issues into their professional careers.

4. Demonstrate leadership in their chosen fields.

5. Pursue research and advanced studies.

6. Participate in identifying contemporary challenges and/or 
propose a plan of action to tackle them.



Contoh 
Pemetaan 
Profil Lulusan 
dengan 
Luaran 
Lulusan

 Upon completion of the degree program, students will have:

a. An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.

b. An ability to design and conduct experiments as well as analyze and 

interpret data.

c. An ability to design a system, component, or process to meet the 

desired needs.

d. An ability to function within multi-disciplinary teams.

e. An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

f. An understanding of professional and ethical responsibilities.

g. An ability to communicate effectively.

h. Broad education to understand the impacts of engineering solutions in 

a global and societal context.

i. Recognition of the need for and an ability to engage in life-long 

learning.

j. Knowledge of contemporary issues.

k. An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools 

necessary for engineering practices.

l. Recognition of safety needs, and an ability to adhere to the safety rules 

and regulations.



Contoh 
Pemetaan 
Profil Lulusan 
dengan 
Luaran 
Lulusan

CP Prodi / Luaran Lulusan

Profil Lulusan



Matriks CP 
dalam 
Kurikulum
(Curriculum 
mapping)

CP Prodi / CP Lulusan

Intensitas pembelajaran 
(umumnya 1=pengenalan, 
2=pembelajaran parsial, 
3=dievaluasi secara penuh)

Profil CP Prodi sbg cerminan 
body of knowledge



Contoh Peta-
Jalan Tiap Butir 
CPP: 
kompetensi 
komunikasi

Peta Jalan Matakuliah Prodi Sarjana Teknik Kimia ITB Kurikulum 2013 – Jalur Pilihan Teknologi Kimia

Ta
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2
TP
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Perancangan 
Pabrik Kimia

Penelitian 
Teknik Kimia II

Kerja Praktek
Proyek 

Multidisiplin

Perancangan 
Proses

Penelitian 
Teknik Kimia I

Ujian Komprehensif

Peralatan Proses
Keselamatan 
Pabrik Proses

Seminar 
Keprofesian TK

Evaluasi Kinerja 
Proses

Ekonomi & Man 
Proyek TK

Peristiwa 
Perpindahan

Pengendalian 
Proses

Pengel Dampak 
Lingk Pabrik

Perancangan 
Produk Kimia

Proses Industri 
Kimia

Laboratorium 
Teknol. Kimia II

Proses 
Pemisahan

Teknik Reaksi 
Kimia II

Sistem Utilitas Laboratorium 
Teknol Kimia I

Kimia Organik
Neraca Massa & 

Energi
Teknik Reaksi 

Kimia I
Op Perpindahan 

Panas

Bahan 
Konstruksi

Pengenalan TK

Termodinamika 
TK

Analisis 
Matematika TKStatistika TK

Komputasi TK

Mekanika Fluida 
& Partikel

Metode 
Pengukuran & 

Analisis

Fisika Dasar II

Fisika Dasar I

Kalkulus II

Kalkulus I

Kimia Dasar II

Kimia Dasar I

Dasar-dasar 
Desain Rekayasa

Pengantar 
Tekno Informasi

Dasar-dasar 
Kerekayasaan II

Dasar-dasar 
Kerekayasaan I

Bahasa Inggris

Bahasa 
Indonesia



Contoh Peta-Jalan CP 
Prodi:
CPP tentang 
merancang & 
melaksanakan 
percobaan, serta 
menyampaikan hasil 
percobaan

TK2105 

Statistika 

Tek Kimia

TK2201 

Metode 

Pengukuran 

& Analisis

• Menentukan deskriptor 

data

• Melakukan inferensi 1-

& 2-sampel

• Mempresentasikan data 

dg grafik

• memilih metode 

analisis kimiawi 

• melaksanakan analisis 

kimiawi sederhana

• menjelaskan prinsip & 

teknik pengukuran  

TK3001 Lab 

Dasar Tek 

Kimia

• menyusun dan 

memaparkan rencana 

kerja

• melaksanakan & 

mengolah data 

percobaan

• melaporkan hasil secara 

komperensif

TK3002 Lab 

Teknol. 

Proses

• menjelaskan tahapan 

percobaan & fenomena 

teramati

• melaksanakan & 

mengolah data 

percobaan

• melakukan percobaan 

dalam tim

TK4092 

Penelitian 

Tek. Kimia I

• merumuskan latar 

belakang , tujuan, & 

ruang lingkup riset 

• menyusun rancangan 

percobaan

• mempertahankan 

usulan rancangan

TK4093 

Penelitian 

Tek. Kimia II

• melaksanakan & 

menelaah hasil 

percobaan 

• menyusun laporan 

komprehensif

• menyusun makalah 

singkat 



Penyusunan 
CPMK & IKMK

 Latihan secara mandiri / berkelompok

 Susun butir-butir Capaian Pembelajaran Matakuliah, 
beserta Indikator Kinerja yang akan dikaitkan dg tiap 
butir CPMK tsb.

 Diskusikan di forum



3. Metode Asesmen Berdasar 
Capaian Pembelajaran



Mengapa 
Perlu 
Mengukur ?

 Misi PBL memastikan Pembelajar 
menguasai seluruh CPP pada saat 
dinyatakan lulus dari Prodi

 Dalam PBL, tingkat penguasaan CP 
oleh para Pembelajar merupakan 
besaran utama indikator efektivitas 
proses pembelajaran

 Hasil asesmen tingkat penguasaan CP 
ini kemudian dievaluasi, sehingga 
menjadi informasi umpan balik untuk 
perbaikan berkesinambungan Prodi ....

 yang didasarkan pada & didedikasikan 
untuk peningkatan penguasaan CP 
yang diharapkan oleh para Pemangku 
Kepentingan

 → para Pembelajar sendiri adalah 
salah satu Pemangku Kepentingan 
utama !



Pengertian: 
asesmen 
pembelajaran

 (Suskie, 2009) Asesmen adalah proses berkesinambungan yang:

 menetapkan luaran2 pembelajaran yang jelas & terukur

 menjamin bhw mahasiswa mendapatkan kesempatan yang 
cukup untuk mencapai luaran2 tsb

 mengumpulkan, menelaah, & memaknai bukti2 secara 
sistematik utk menentukan seberapa pembelajaran 
mahasiswa memenuhi ekspektasi kita

 menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami & 
meningkatkan pembelajaran mahasiswa



Asesmen 
Capaian 
Pembelajaran

❖ Asesmen = pengumpulan & 
pengolahan data sehingga 
memperoleh gambaran 
kuantitatif & kualitatif tentang 
ketercapaian CP

❖ Evaluasi = analisis 
ketercapaian CP sehingga 
menjadi rencana tindak lanjut

❖ Asesmen LP berlangsung pada 
2 tingkat: (1) Matakuliah (2) 
Prodi

❖ Sebagian besar butir asesmen 
Prodi akan mengandalkan data 
dasar yang terkumpul dalam 
proses asesmen matakuliah

❖ Adanya 2 tingkat asesmen 
bermakna bahwa siklus PDCA 
pun berputar pada 2 tingkat 
yang saling berinteraksi: 
Matakuliah & Prodi

Matakuliah

Portfolio MK

RPS

Pengalaman 
pembelajaran

Asesmen & 
evaluasi 

penguasaan CPMK

Tindakan 
perbaikan oleh 

Pengampu

PRODI

Dok. Kurikulum

Rencana 
Asesmen

Implementasi 
Kurikulum

Asesmen & 
evaluasi 

penguasaan CPP

Tindakan 
perbaikan oleh 

Prodi

data asesmen 

langsung

data 

asesmen tak 

langsung



Kategorisasi 
Metode-
metode 
Asesmen

 Asesmen Langsung (Direct Assessment)

 Didasarkan pada kinerja mahasiswa di 
perkuliahan

 Contoh-contoh instrumen: soal ujian  
terancang khusus, kuis, laporan 
praktikum & studio, laporan tugas 
berkelompok, rubrik penilaian, dsb. 

 Asesmen tak langsung (Indirect Assessment)

 Mengukur persepsi diri sendiri / orang 
lain tentang Pembelajar

 Contoh-contoh instrumen: survei 
(survei lulusan, survei alumni, survei 
pengguna lulusan, survei kepuasan 
pengajaran, dsb), FGD, rapat dosen, 
external review, dsb. 

 Kedua pendekatan asesmen tsb harus 
dijalankan untuk mendapatkan gambaran 
yang lengkap ttg tingkat penguasaan CP



Kategorisasi metode-
metode asesmen

 Asesmen formatif vs. sumatif

(University of Sheffield)



Manajemen 
Asesmen

Ka. Prodi

Tim Man. Mutu / 

Asesmen Prodi

Asesmen CPP & 

Profil Lulusan 

tingkat Prodi

Asesmen tak langsung:

• Exit Survey

• Survei alumni

• Survei pengguna lulusan

• umpan balik dewan 

penasehat

• etc.

Asesmen langsung CPP: sampling data dari 

asesmen CPMK

Asesmen CPMK 

oleh Pengampu

Asesmen CPMK 

oleh Pengampu

Asesmen CPMK 

oleh Pengampu

Silabus/RPS 

Matakuliah
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Tingkat MK
• Pelaksana: masing2 

dosen

• Dokumen2 kunci: 

RPS / Silabus, 

Portofolio MK

Tingkat Prodi
• Pelaksana: Tim Asesmen 

/ Kurikulum / Man.Mutu

• Dokumen2 kunci: 

Rencana Asesmen, 

Laporan Asesmen Prodi



Asesmen yang 
Baik (Suskie, 
2004)

 Dilakukan secara jujur; tidak perlu sangat 
akurat, asalkan cukup untuk mengidentifikasi 
permasalahan & tindakan perbaikan

 Hemat dalam penggunaan sumber daya, 
termasuk waktu (asesmen bukanlah pekerjaan 
utama dosen)

 Terfokus pada hal2 / sasaran2 yang penting 
bagi proses pembelajaran mahasiswa

 Hasil asesmen digunakan secara nyata untuk 
perbaikan di tingkat matakuliah maupun Prodi

 Pelaku asesmen dihargai secara nyata oleh 
Manajemen Institusi



Rubrik 
Penilaian

 Teknik pengukuran kinerja mahasiswa dalam unit 
evaluasi yang bersifat tertulis / lisan, online / tatap-
muka. 

 Cocok untuk tugas2 yang bersifat kompleks, spt tugas 
besar, penulisan esai, makalah, portofoli, presentasi, 
tugas kelompok, dsb. 

 Rubrik yang baik:

 menggunakan kriteria yg spesifik terhadap tugas

 berupa checklist butir penilaian dengan skala skor 
yang sesuai (contoh: skala pass/fail, skor 1-4)

 kriteria penilaian mendeskripsikan parameter kinerja 
yang bermakna, jelas, ringkas, & tidak ambigu

 digunakan hanya utk menilai perilaku yang dapat 
diamati secara langsung

 memungkinkan pemahaman yg lebih baik ttg kinerja 
yg diharapkan vs. kenyataan



Mengapa menggunakan rubrik?

 Membangun proses penilaian (grading) yang 
konsisten & adil

 Menghemat waktu dalam penilaian

 Membantu mengidentifikasi kekuatan & 
kelemahan mahasiswa sbg umpan balik 
pengajaran oleh dosen

 Membantu mahasiswa memahami hal2 yg harus 
diperbaiki & bagaimana mereka dpt memperbaiki 
pembelajaran



Petunjuk 
pengembangan 
rubrik

 Langkah 1: Pilih proyek / tugas yang akan dinilai.
 Contoh: “Bekerjalah dalam kelompok2 kecil untuk 

menulis & mempresentasikan makalah penelitian 
kolaboratif.”

 Langkah 2: Tentukan kecakapan / kompetensi yang 
harus didemonstrasikan oleh mahasiswa selama 
mengerjakan tugas tsb. 

 Contoh: kecakapan bekerja sebagai anggota 
kelompok.

 Langkah 3: Susun daftar ukuran kinerja / perilaku yang 
akan dinilai → Apa yang bermakna untuk dinilai dalam 
tugas ini? Gunakan kata / kelompok kata benda. Batasi 
ukuran kinerja tsb hingga tidak melebihi 7 butir. Tiap 
butir harus merupakan atribut yang dapat diajarkan / 
dibelajarkan sebagai bagian dari kompetensi yang 
diukur. 

 Contoh: konten, koherensi & organisasi, 
kreativitas, grafika & visualisasi, cara 
penyampaian



Petunjuk 
pengembangan 
rubrik

 Langkah 4: Putuskan jumlah gradasi 
tingkat penguasaan utk tiap ukuran 
kinerja, & label tiap tingkat tsb

 Contoh:

 Skala gradasi 5-level: 5 = mahir 
(proficient), 4 = kompeten, 3 = 
dapat diterima, 2 = kompetensi 
terbatas, 1 = sudah berupaya

 Skala gradasi 4-level: 4 = sangat 
baik / menonjol (exceptional), 3 = 
baik, 2 = dapat diterima  / cukup, 1 
= lemah / kurang

 Langkah 5: Untuk tiap butir ukuran 
kinerja, tulis deskripsi hasil kerja utk 
setiap tingkat penguasaan → takar 
keseimbangan antara generalisasi vs. 
kekhasan terhadap tugas. 

 Contoh: deskripsi tingkat 
penguasaan utk parameter 
“koherensi & organisasi” dalam 
rubrik 4-level: ......

Level Deskripsi penguasaan

4 = 
menonjol

Hipotesis jelas & berkembang; 
contoh2 bersifat spesifik & 
mendukung hipotesis; 
kesimpulan jelas; ide2 mengalir 
dg lancar; ringkas namun tidak 
terputus2

3 = baik Sebagian besar informasi 
disampaikan secara logis; secara 
umum terorganisasi dg sangat 
baik, namun transisi antar 
pokok pikiran perlu perbaikan.

2 = cukup Konsep & ide2 tidak 
terhubungkan dg erat; alur 
pemikiran tersendat

1 = kurang Penyampaian ide2 terputus2; 
pengembangan hipotesis sumir; 
logika penulisan tidak nampak



Rubrik generik

Latihan:

 Ketik frasa kunci “generic rubric” di browser 
Anda, & perhatikan pilihan-pilihan frasa auto-
complete yang ditawarkan

 Pilih “generic rubric for presentation”, & buka 
beberapa berkas image yang ditampilkan di 
tautan-tautan awal

 Cari contoh rubrik generik untuk laporan 
laboratorium. Adakah hasilnya?

 Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari 
latihan sederhana ini?



CAT 
(Classroom 
Assessment 
Techniques)

 CAT merupakan himpunan teknik asesmen yang relatif cepat & 
mudah, utk memeriksa pemahaman mahasiswa secara seketika. 

 CAT bersifat formatif, bermanfaat utk memberikan informasi 
sebagai dasar modifikasi materi ajar, penyesuaian metode ajar 
secara cepat. 

 Asesmen formatif demikian paling efektif jika sering dilakukan, 
& informasi yang diperoleh digunakan utk melakukan 
penyesuaian secara cepat dalam keseharian pengelolaan kelas. 



Beberapa jenis 
CAT

Name How it’s done How to use
Time 

needed

Minute paper During last few minutes of a class period, 
ask students to use a half-sheet of paper 
and write “Most important thing I learned 
today and what I understood least.”

Review before next 
class meeting and use 
to clarify, correct, or 
elaborate.

Low

Muddiest point Similar to Minute Paper but only ask 
students to describe what they didn’t 
understand and what they think might 
help.

Same as One-Minute 
Paper. If many had the 
same problem, try 
another approach.

Low

Chain notes Pass around a large envelope with a 
question about the class content. Each 
student writes a short answer, puts it in 
the envelope, and passes it on.

Sort answers by type of 
answer. At the next 
class meeting, use to 
discuss ways of 
understanding.

Low

Application 
article

During last 15 minutes of class, ask 
students to write a short news article 
about how a major point applies to a real-
world situation. An alternative is to have 
students write a short article about how 
the point applies to their major.

Sort articles and pick 
several to read at next 
class, illustrating a 
range of applications, 
depth of understanding, 
and creativity.

Medium

https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-
strategies-to-check-student-learning-in-class/



Online 
Assessment 
Tools

Online assessment tools (some are free!)



4. Perencanaan Silabus & 
Asesmen



RPS menurut 
Permenristekdikti 
44/2015

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) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan 
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi dalam program studi.



RPS menurut 
Permenristekdikti 
44/2015

(3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 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.



Apa yang 
Tercakup 
dalam 
Silabus?

University of Waterloo:

 Informasi umum tentang matakuliah, yang menyampaikan kpd 
mahasiswa tentang hal2 yang tercakup dalam kuliah, mengapa 
kuliah tsb penting, & apa yang dapat diharapkan oleh mhs dari 
kuliah tsb. Bagian ini mencakup: 

 Judul matakuliah, dosen pengajar, informasi kontak, jam kerja

 Deskripsi matakuliah

 CP matakuliah

 Informasi spesifik tentang matakuliah, yang memberitahukan kpd 
mahasiswa apa tepatnya hal-hal yang dipersyaratkan dari mereka 
selama semester, kapan dalam semester mereka akan melakukan 
apa, & bagaimana asesmen yg akan dilakukan dalam kuliah tsb. 
Bagian ini mencakup: 

 Referensi wajib & penunjang

 Tugas-tugas yang dipersyaratkan beserta paparannya

 Ujian-ujian

 Tinjauan sekilas & kriteria penilaian (grading)

 Kalender matakuliah



Apa yang 
tercakup 
dalam 
silabus?

 Informasi kebijakan matakuliah & universitas, yang 
memberitahukan mahasiswa tentang peraturan yang harus 
mereka patuhi, & memberikan informasi ttg sistem-sistem 
pendukung yg tersedia di kampus. Bagian ini mencakup:

 Kebijakan tentang penggunaan HP & laptop di kelas

 Kebijakan tentang keterlambatan, serta kehadiran / 
ketidakhadiran, jika hal2 tsb tidak termasuk dalam sistem 
penilaian kuliah

 Informasi ttg dukungan tutorial bagi mhs

 Kebijakan Institusi ttg integritas akademik, naik-banding, & 
dukungan bagi mhs berkebutuhan khusus / disabilitas



Pelaksanaan Asesmen 
& Evaluasi Tingkat 
Matakuliah



Beberapa pengingat ...
 Perlu kembali diingat, bahwa asesmen bukanlah suatu ilmu pasti, 

bukan pula pengukuran dengan ketelitian tinggi

 Yang penting adalah bahwa asesmen dilakukan dengan ketelitian 
yang “cukup untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, 
sehingga kita dapat merumuskan tindakan-tindakan perbaikan”

 Dalam OBE, tentu saja kegiatan asesmen harus terfokus pada 
Capaian Pembelajaran, & pada indikator2 kinerja yang esensial bagi 
CP tsb.

 Pertimbangkan baik-baik ketersediaan sumberdaya pendukung 
proses asesmen & evaluasi, sebelum merumuskan rencana asesmen 
yang rinci & menjalankannya

 Semakin tinggi tingkatan CP dalam hirarki luaran, semakin penting 
untuk mengukurnya dengan sejumlah instrumen sekaligus



Manajemen 
Data Asesmen 
Langsung 
CPMK

Kode CPMK & 
CPP

Statistik penguasaan 
CPMK oleh kelas

Data nilai mentah 1 ujian

Dengan merencanakan sejak awal butir CPMK yang diukur di tiap nomor ujian, maka data 
nilai mentah ini dapat dengan mudah digunakan utk asesmen CPMK



Manajemen 
Data Asesmen 
Langsung 
CPMK

Terpisah dari asesmen CPMK, himpunan data dasar nilai mentah yang sama 
dapat direkapitulasi untuk semua mata evaluasi dalam kuliah tsb (kuis, ujian, 
tugas kelompok, dsb) → perhitungan nilai akhir kelas



Dokumentasi 
Asesmen 
CPMK: 
Portfolio 
Matakuliah

 Setiap dosen pengampu hendaknya menyusun Portofolio 
Matakuliah di akhir semester, sebagai dokumen pelaksanaan 
perbaikan berkesinambungan berdasarkan CPMK

 Konten pokok Portofolio MK:
 Silabus 

 Statistik kelas: rerata, sebaran nilai, kehadiran, dsb yang relevan

 Hasil pengukuran tingkat penguasaan CPMK kelas (%-dari skor total, 
%-jumlah mhs yg mencapai skor minimum, dsb)

 Analisis / evaluasi / refleksi pelaksanaan kuliah, didasarkan pd hasil 
asesmen CPMK & informasi sekunder yg relevan → bagaimana hasil 
periode ini dibandingkan sebelumnya, apa hal2 yg dianggap berhasil 
& kurang, apa rencana utk periode selanjutnya, dsb. 

 Portofolio merupakan dokumen hidup yang diperbarui tiap tahun 
ajaran



Contoh 
Portofolio MK



Contoh 
Portofolio MK 
(lanjutan)



Contoh 
Portofolio MK 
(lanjutan)



Contoh 
Portofolio MK 
(lanjutan)



Contoh 
Portofolio MK 
(lanjutan)



Contoh 
Rencana 
Asesmen 
Prodi



Contoh 
Rencana 
Asesmen 
Prodi



Contoh 
Rencana 
Asesmen 
Prodi



Sekian & Terima Kasih
Malang, 4 Desember 2019


