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Kata 
Pengantar

Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Malang Tahun 2017 
ini merupakan penyempurnaan Panduan Pengembangan Kurikulum yang 
disusun tahun 2015, yang diarahkan pada pengembangan kurikulum dengan 
acuan KKNI (tahun 2012) dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014. 
Panduan pengembangan kurikulum tersebut telah menghasilkan kurikulum UM 
yang sudah berjalan sampai tahun 2017. Penyempurnaan yang dilakukan pada 
panduan tahun 2017 dilatarbelakangi adanya tuntutan penyesuaian pendidikan 
untuk mempu menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas yang dibutuhkan 
di era kehidupan abad ke-21, dan era industri 4.0, serta tuntutan perlunya layanan 
pada generasi melenial akan kebutuhan cara belajar yang berbeda dengan 
geberasi sebelumnya. 

Berdasarkan latar masalah tersebut, Universitas Negeri Malang (UM) 
memandang perlu melakukan kajian ulang terhadap Kurikulum UM, yang 
akhirnya sampail pada keputusan perlu dilakukan pembaharuan kurikulum. 
Pembaharuan kurikulum ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No 8 Tahun 2012  tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 73 
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 
Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 
serta hasil kajian para pengembang Kurikulum UM. Melalui serangkaian kajian 
yang mendalam, ditetapkan: (1) Pendekatan Kapabilitas sebagai pendekatan 
dalam pengembangan Kurikulum UM, (2) Pendekatan Belajar Berbasis Kehidupan 
sebagai pendekatan dalam belajar dan pembelajaran, serta (3) Pendekatan 
Transdisipliner sebagai pendekatan dalam pengelolaan kurikulum. 

  Selain itu, pembaharuan Kurikulum UM mempersyaratkan perlunya sistem 
pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi antara sistem administrasi 
akademik dengan sistem administrasi pembelajaran, serta antara sistem layanan 
pembelajaran off-line dengan sistem layanan pembelajaran on-line. Dengan 
demikian, ada tiga pilihan layanan pembelajaran, yaitu (1) layanan pembelajaran 
off-line, (2) layanan pembelajaran blended, dan (3) layanan pembelajaran on-
line. Ketiganya dapat dilayani dalam sistem layanan pembelajaran internal 
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(learning management system) yang diberi nama SIPEJAR (Sistem Pengelolaan 
Pembelajaran). Adapun layanan pembelajaran eksternal dilayani melalui MOOC 
(Massive Open On-Line Course). 

Buku panduan ini dibuat secara ringkas dengan harapan mampu memandu 
para pengembang kurikulum di tingkat program studi di lingkungan UM, untuk 
menghasilkan Kurikulum Program Studi sesuai dengan perubahan sebagai mana 
tersebut di atas. Ada tiga komponen penting dalam panduan pengembangan 
kurikulum ini, yaitu (1) Panduan Pengembangan Kurikulum Formal untuk 
menghasilkan rumusan profil lulusan prodi sampai struktur kurikulum dan 
deskripsi matakuliah, (2) Panduan Kurikulum Pembelajaran untuk menghasilkan 
Rancangan Perkuliahan Satu semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
untuk setiap matakuliah, serta (3) Panduan Pelaksanaan Pembelajaran melalui 
“SIPEJAR”. Untuk Panduan Pelaksanaan Pembelajaran disajikan secara terpisah 
dari panduan ini.  

Keberadaan buku panduan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh 
program studi di lingkungan UM untuk menghasilkan kurikulum baru bagi 58 
prodi  S1, baik prodi kependidikan maupun prodi non-kependidikan. Kurikulum 
tersebut diberlakukan bagi mahasiswa UM angkatan tahun 2018/2019, serta 
mahasiswa angkatan 2017/2018 dengan ekuivalensi. Pengembangan kurikulum 
baru ini dilakukan juga terkait dengan adanya program hibah IDB (Islamic 
Development Bank) yang diperoleh UM.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 
Tim Pengembang Kurikulum UM, atas dedikasi dan kerja keras yang telah 
diwujudkan dalam penyelesaian penyusunan buku Panduan Pengembangan 
Kurikulum ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat  bagi kita semua dalam 
rangka mewujudkan pembelajaran di UM yang berkualitas serta memenuhi 
standar nasional dan regional.

 

Malang,  8 Januari 2018
Rektor UM,

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd 
NIP 196203031985031002
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 
Telepon (0341) 551-312
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
NOMOR:  8.1.147/UN32/DT/2018

TENTANG

PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang :  

Mengingat :

a.  bahwa kurikulum sebagai dasar pelaksanaan 
pendidikan di Universitas Negeri Malang yang selama ini 
berlaku perlu dikembangkan guna meningkatkan mutu 
pendidikan yang lebih baik  di masa yang akan datang;

b.  bahwa untuk mengembangkan kurikulum Universitas 
Negeri Malang diperlukan Panduan Pengembangan 
Kurikulum Universitas Negeri Malang yang merupakan 
dasar pengembangan kurikulum Program Studi;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri 
Malang tentang Panduan Pengembangan Kurikulum 
Universitas Negeri Malang Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586);

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5336);
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4.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 507);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 
Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 493);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
71 Tahun  2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, 
dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi  (Berita  Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi;

12.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 90 Tahun 2017 tentang  Penerimaan Mahasiswa 
Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

13.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;

14.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor 
Universitas Negeri Malang Periode 2014-2018;

15. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional Nomor 59/DIKTI/
Kep/2007 dan Nomor 138/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan 
dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program 
Studi pada UM;



Universitas Negeri Malang -- ix

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.

KESATU : Memberlakukan Panduan Pengembangan Kurikulum 
Universitas Negeri Malang Tahun 2018 sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai 
dasar pengembangan kurikulum pada masing-masing 
Program Studi.

KEDUA : Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan panduan 
sebagaimana diktum KESATU diberi nama Kurikulum 
Universitas Negeri Malang Tahun 2018.

KETIGA : Kurikulum Universitas Negeri Malang Tahun 2018 
sebagaimana diktum KEDUA diberlakukan sejak Tahun 
Akademik 2018/2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2018

REKTOR,

  
AH. ROFI’UDDIN 
NIP 196203031985031002
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A. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi dunia mengalami perkembangan pesat. Hal ini 

berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan 
kompleks. Kehidupan bergerak sangat cepat dan saling terkoneksi satu dengan yang 
lain. Perubahan teknologi, politik, demogafi, dan ekonomi berlangsung secara hampir 
bersamaan dan terjadi secara instan. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia 
di berbagai aspek kehidupan. Dipastikan hal ini berdampak pada pola hidup generasi 
mendatang.

Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri. 
Berbagai jenis peralatan berbasis kecerdasan buatan menggeser tenaga kerja 
manusia. Mesin dan robot menggantikan tugas-tugas manusia yang bersifat teknis. 
Berbagai upaya mengalgoritmakan berbagai kerja teknis manusia terus dilakukan, 
hingga suatu saat nanti mesin dan robot dapat menjalankan tugas-tugas rumit, 
bertukar informasi, saling memberi dan menerima perintah secara otomatis tanpa 
melibatkan manusia. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pekerjaan seribu 
manusia era Industri 1.0 akan digantikan oleh satu manusia modern era Industri 4.0.

Membekali tenaga kerja Indonesia dengan berbagai keterampilan menjadi sebuah 
keniscayaan yang harus segera diwujudkan, salah satunya melalui jalur pendidikan. 
Pendidikan tidak boleh memaksa peserta didik untuk mempelajari satu disiplin 
tertentu yang bermuara pada satu bidang keahlian tertentu. Pendidikan hendaknya 
mempertimbangkan kapabilitas yang dibutuhkan peserta didik untuk menyongsong 
masa depannya. Pendidikan harus dapat memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk tidak hanya mempelajari satu disiplin tertentu, melainkan diperbolehkan juga 
mempelajari disiplin lain untuk mendukung keutuhan kapabilitasnya. Pendekatan dan 
strategi pembelajaran pun diarahkan kepada belajar berbasis kehidupan. Berbagai 
persoalan dalam kehidupan nyata menjadi titik awal belajar bagi peserta didik. Ilmu 
pengetahuan dipelajari untuk menyelesaikan persoalan hidup peserta didik, bukannya 
ilmu pengetahuan dipelajari terlebih dulu baru kemudian berusaha mencari-cari 
‘persoalan hidup’ yang sekiranya tepat dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut. 
Dengan demikian, proses belajar peserta didik haruslah dekat dengan kehidupan 
nyata.

Orientasi pendidikan di abad XXI harus diubah dari expert-centered learning ke 
work-based learning. Dan, orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari work-
based learning ke life-based learning. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga 
kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Universitas Negeri Malang (UM) 
berkomitmen mengembangkan kurikulum yang dipandang dapat memenuhi 
kebutuhan mahasiwa dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang 
sangat dinamis. Kurikulum UM 2018 diharapkan mampu membekali mahasiswa 
dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan 
minatnya (passion-nya). Karena itulah, Kurikulum UM 2018 dikembangkan dengan 
berbasis kapabilitas. Untuk dapat mencapai kapabilitas secara memadai, mahasiswa 
diperkenankan mengambil matakuliah secara lintas disiplin. Karenanya, Kurikulum 
UM 2018 memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan transdisiplin ke 
prodi lain. Agar pencapaian kapabilitas dapat dicapai secara maksimal, mahasiswa 
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harus mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan, serta memiliki kemandirian 
belajar sebagai kebutuhan hidup. Karenanya, Kurikulum UM 2018 menetapkan 
proses pembelajaran dilakukan berbasis kehidupan. Dengan demikian, terdapat tiga 
pendekatan dalam pengembangan Kurikulum UM 2018, yaitu berbasis kapabilitas, 
berbasis kehidupan, serta komprehensif dan transdisipliner. Kurikulum yang demikian 
ini memandang mahasiswa sebagai pribadi yang utuh (as whole person). Hal ini 
sejalan dengan keberadaan UM sebagai perguruan tinggi dengan kredo The Learning 
University.

B. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UM 2018
Pengembangan Kurikulum UM 2018 mempertimbangkan keberadaan landasan 

filosofis, landasan kultural, dan landasan yuridis sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis
Pengembangan Kurikulum UM 2018 menggunakan Pancasila dan budaya Indonesia 

sebagai landasan filosofis utamanya. Pandangan beberapa tokoh pendidikan 
Indonesia yang merefleksikan falsafah dan budaya Indonesia seperti Ahmad Dahlan, 
Ahmad Sahal, Ronggowarsito, dan Ki Hajar Dewantara juga menjadi dasar pijakan 
dikembangkannya Kurikulum UM 2018. Beberapa pandangan tokoh pendidikan barat 
seperti Allan Bloom, Jean Piaget, Jerome Bruner, Maria Montessori, Charlotte Mason, 
Rudolf Steiner, A. S. Neill, Marret Staron juga turut mewarnai arah pengembangan 
Kurikulum UM 2018.

Pendidikan tidak bisa hanya mengarah pada substansi materi saja, melainkan 
juga harus memperhatikan proses belajar itu sendiri. Penciptaan suasana kampus 
sebagaimana suasana rumah yang kondusif menjadi prioritas utama untuk tercapainya 
pembelajaran dengan sistem among. Model pendekatan dosen kepada mahasiswa 
yang menerapkan prinsip-prinsip among dan patrap triloka Ki Hajar Dewantara, 
terutama saat pembelajaran berlangsung, menjadi andalan terciptanya suasana 
kampus yang diharapkan. Keberadaan dosen sebagai teladan bagi mahasiswa juga 
menjadi prasyarat utama terwujudnya pendidikan sebagaimana pemikiran Ki Hajar 
Dewantara. Selain itu, karena filsafat pendidikan yang diterapkan berlandaskan kearifan 
nilai-nilai budaya Indonesia, maka porsi praktik lapangan mahasiswa dimaksimalkan. 
Setidaknya, setiap matakuliah yang bersifat teoritis mewajibkan mahasiswanya 
untuk melihat implementasinya di lapangan, misalnya melalui observasi lapangan 
atau studi implementasi di lapangan. Dengan demikian, semangat penyelenggaraan 
pembelajaran selalu mempertimbangkan keberadaan praktik dalam kehidupan yang 
nyata.

2. Landasan Kultural
Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan 

dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan cara mewariskan kebudayaan dari 
generasi ke generasi penerus melalui jalan pendidikan, baik formal maupun informal. 
Proses dan isi pendidikan akan memberi bentuk pada kepribadian yang tumbuh. 
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Selanjutnya, pribadi-pribadi inilah yang akan menjadi pendukung, pewaris dan 
penerus kebudayaan.

Pendidikan di UM tidak boleh meninggalkan budaya Indonesia. Ahli pendidikan 
nasional Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pemikirannya tentang tripusat 
pendidikan yang merupakan gabungan pranata kebudayaan, yaitu pranata keluarga, 
pranata sekolah, dan pranata masyarakat. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tersebut 
memberikan inspirasi agar pendidikan dapat memberikan kontribusi membentuk 
peserta didik menjadi insan yang memiliki jiwa gotong-royong dan jiwa kekeluargaan. 
Pendidikan sebaiknya menganut prinsip momong, among, dan ngemong. Pendidikan 
tidak memaksa dan tidak mencampuri kehidupan anak, kecuali ketika mereka 
cenderung ke arah kehidupan yang salah. Sementara itu, tokoh pendidikan lainnya 
Ronggowarsito mengemukakan pandangan filsafat pendidikan yang berorientasi 
pada prinsip-prinsip etika keluhuran budi dalam menghadapi berbagai tantangan 
kehidupan.

3. Landasan Yuridis
Perubahan kurikulum di UM mengikuti kebijakan perubahan kurikulum perguruan 

tinggi di Indonesia yang diarahkan pada kurikulum yang mengutamakan kesetaraan 
capaian pembelajaran yang terdiri atas sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, 
penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya. Perubahan tersebut 
didasarkan pada tuntutan paradigma baru dalam bidang pendidikan secara global, 
kondisi dan kebutuhan pendidikan saat ini, dan akuntabilitas akademik pendidikan 
tinggi di Indonesia.

Pengembangan Kurikulum di UM memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku sebagai berikut.

1) Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3) Peraturan Presiden No 8/2012 tentang KKNI
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73/2013 tentang Penerapan 

KKNI bidang Pendidikan Tinggi
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Statuta UM
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
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C. GAMBARAN KURIKULUM SEBELUMNYA
Tahun 2000 – 2013 Kurikulum UM menggunakan pendekatan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Tahun 2013 – 2017, dengan masih berbasis kompetensi, Kurikulum 
UM diorientasikan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Dalam hal ini lulusan UM diprospek memiliki 
kompetensi yang memadai dan relevan dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. UM 
mencetak lulusan yang kompeten dan profesional di bidang keahliannya. Karenanya, 
pendekatan Kurikulum UM selama ini didasarkan pada kompetensi yang akan dicapai 
(competence based curriculum) dengan mempertimbangkan standar kualifikasi 
akademik yang ditetapkan dalam KKNI. 

Secara lebih spesifik, karakteristik Kurikulum UM selama ini dipaparkan sebagai 
berikut.

1) Kurikulum UM mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional. 
Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh 
kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna 
lulusan. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus 
dan gayut dengan kompetensi utama suatu prodi ditetapkan oleh institusi 
penyelenggara program studi (sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 
dan Kepmendiknas No. 045/U/2002).

2) Memuat sejumlah kompetensi sebagai standar minimal yang harus dicapai 
mahasiswa.

3) Menekankan pada ketercapaian kompetensi, baik secara individual maupun 
klasikal.

4) Mencakup Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah 
Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), 
Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Matakuliah Berkehidupan Bersama 
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(MBB) sebagai wujud kebijakan UNESCO terkait learning to know, learning to 
do, learning to be, dan learning to live together.

5) Berorientasi pada hasil belajar mahasiswa. Proses pencapaian kompetensi 
sangat bergantung pada kemampuan dan kecepatan masing-masing 
mahasiswa.

6) Penyampaian dalam pembelajaran lebih menggunakan pendekatan dan 
metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman karakteristik mahasiswa.

7) Luaran hasil pendidikan tinggi berupa kompetensi lulusan dalam melakukan 
seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk 
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 
pekerjaan tertentu.

8) Penyusunan capaian pembelajaran didasarkan pada Peraturan Presiden No. 
8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pada prinsipnya, Kurikulum UM sebelumnya menekankan pada upaya 
menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi setara dengan ketentuan dalam KKNI 
dan memiliki kompetensi sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan Prodi. Lulusan UM 
diprospek menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang keahliannya 
sehingga kehadiran mereka dapat diterima di kalangan pemangku kepentingan dan 
masyarakat.

Persaingan di dunia global berdampak pada berubahnya karakteristik pembelajar. 
Peserta didik di perguruan tinggi masa kini adalah generasi milenial yang memiliki 
kebutuhan keilmuan dan cara belajar yang berbeda dengan generasi-generasi 
sebelumnya. Hal ini berdampak pada keharusan pemberian perlakuan belajar yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Upaya menghasilkan manusia yang 
cerdas, berilmu, serta mampu menerapkan disiplin keilmuannya dalam kehidupan 
bermasyarakat dan berbudaya merupakan sebuah target yang harus dicapai.

Perubahan dan perkembangan zaman yang sangat cepat di seluruh sektor 
kehidupan, khususnya dunia kerja, mendorong UM untuk membekali lulusannya 
dengan kemampuan yang memadai untuk beradaptasi dalam mengikuti perubahan 
dan perkembangan tersebut. Jika pada Kurikulum UM sebelumnya, upaya pemenuhan 
kebutuhan lulusan untuk beradaptasi dilakukan dengan memperkuat kompetensi 
bidang studi yang dipelajarinya sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang handal 
dan profesional di bidangnya, maka pada Kurikulum UM 2018 ini upaya pemenuhan 
kebutuhan lulusan untuk beradaptasi dilakukan tidak hanya dengan memenuhi 
kebutuhan kompetensinya saja, melainkan juga dengan upaya memenuhi kebutuhan 
kapabilitasnya sesuai dengan pilihan hidup mereka sendiri. Untuk mendapatkan 
kapabilitas yang memadai, maka aktivitas belajar peserta didik dikondisikan sebagai 
belajar berbasis kehidupan. Dan untuk memaksimalkan kebutuhan pemenuhan 
kapabilitasnya, peserta didik diperbolehkan melakukan pembelajaran transdisiplin. 
Dengan demikian, diharapkan lulusan UM selalu siap menghadapi tantangan 
kehidupan dengan kualitas yang lebih baik.



Universitas Negeri Malang -- 7

D. PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN 
PEMBELAJARAN

Pengembangan Kurikulum UM 2018 masih didasarkan pada berbagai ketentuan 
dalam KKNI dan SN-DIKTI. Hanya saja, pengembangan Kurikulum UM 2018 juga 
didasarkan pada pendekatan kapabilitas, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum 
yang berorientasi pada penciptaan kemandirian mahasiswa untuk mengembangkan/ 
mengisi kapabilitas pribadinya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang diharapkan 
sehingga menjadi modal dasar dalam membentuk pribadi yang mampu bekerja, 
belajar secara berkesinambungan, sesuai dengan karakter dan pilihan profesinya 
(Yeung, 1999).

Kurikulum Berbasis Kapabilitas dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.
1) Berorientasi pada kebutuhan atau peminatan mahasiswa.
2) Menciptakan kemandirian dalam menentukan kecakapan yang akan dimiliki. 
3) Menciptakan kemampuan belajar untuk memperoleh dan memanfaatkan 

pengetahuan dalam kehidupan. 
4) Mengembangkan kemampuan adaptabilitas dan agilitas terhadap perubahan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi masyarakat, serta selalu siap 
belajar mengembangkan keahliannya. 

5) Mengembangkan kemampuan memecahkan berbagai situasi dan 
permasalahan baru yang terjadi di masyarakat dengan cara kreatif dan efisien.

6) Menyajikan berbagai matakuliah pilihan, baik dalam dan luar prodi, untuk 
menciptakan keutuhan bidang profesi keilmuan yang diminati mahasiswa.

Pencapaian kapabilitas tersebut mempersyaratkan proses pembelajaran yang 
ditandai dengan Belajar Berbasis Kehidupan (BBK). Sebagai suatu pendekatan 
dalam belajar, BBK memiliki karakteristik sebagai berikut.

1) Proses belajar harus mampu membentuk kemandirian, kreativitas, 
adaptabilitas, dan agilitas mahasiswa sehingga terbentuk pribadi utuh yang 
memiliki kapabilitas dan talenta yang berkembang secara berkelanjutan. 
Karenanya proses belajar harus selalu berlangsung dalam situasi yang dapat 
mengkondisikan terbentuknya pribadi mahasiswa seperti tersebut di atas.

2) Proses belajar harus mengakui dan memberikan ruang bagi mahasiswa 
sebagai perancang praksis belajarnya sendiri dengan tanpa melanggar 
peraturan umum yang berlaku

3) Proses belajar harus mengintegrasikan atau memadukan kehidupan sehari-
hari, bekerja dan belajar di ruang apapun, situasi manapun, dan momentum 
apapun sehingga belajar berlangsung dalam kehidupan yang luas 

4) Ekologi belajar harus mampu menembus batas kehidupan baik bersifat fisik, 
psikis, maupun sosial, serta mengakui dan merangkul konteks kehidupan 
secara luas sebagai ajang dan ruang belajar bagi mahasiswa. Secara 
fisik belajar tidak terbatas dalam kelas, melainkan dapat juga dilakukan di 
laboratorium, bengkel, alam terbuka, maupun daring. Secara psikis belajar 
melibatkan seluruh unsur pikir, cipta, rasa, dan karsa; secara sosial belajar 
berada dalam jaringan kehidupan manusia, baik dalam keluarga, sekolah dan 
masyarakat serta interaksinya dengan alam semesta.  
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5) Belajar sebagai suatu siklus kehidupan yang alami melalui tahapan perolehan 
pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, serta penerapan 
pengetahuan dalam realitas kehidupan.

6) Selain pada penilaian hasil, asesmen belajar berorientasi pada penilaian proses 
belajar. Selain mengukur pencapaian CPMK atau Sub CPMK, penilaian juga 
diarahkan pada keberhasilan pembentukan pribadi mahasiswa yang mandiri, 
kreatif, adaptif, dan tangkas. Penilaian mengutamakan pada asesmen otentik 
dan berpikir tingkat tinggi.

Dari sisi manajemen atau organisasi, Kurikulum UM 2018 menggunakan pendekatan 
komprehensif dan transdisipliner. Dalam hal ini, komprehensif dalam mewujudkan 
organisasi kurikulum yang mampu mengembangkan capaian pembelajaran yang 
menggambarkan keutuhan pribadi dengan kapabilitas di bidang profesi/ keilmuan 
tertentu. Keutuhan ini tercermin dalam profil dan capaian pembelajaran, serta struktur 
kurikulum prodi. Sehubungan dengan hal itu, pendekatan transdisipliner menjadi dasar 
diterapkannya sistem manajemen kurikulum yang memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk membekali dirinya dengan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan 
baik dalam prodi, lintas prodi, lintas fakultas, maupun lintas universitas. 

Manajemen kurikulum yang komprehensif dan transdisipliner tampak dalam 
karakteristik sebagai berikut.

1) Menumbuhkan kemandirian mahasiswa untuk menentukan pilihannya dalam 
pengembangan kapabilitas pribadinya.

2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas 
pribadinya melalui pemprograman matakuliah pilihan yang akan dipelajari 
bersama dosen pembimbingnya.

3) Membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan 
lintas jurusan, lintas fakultas, bahkan lintas universitas.
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Kurikulum UM 2018 dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum 
dan prinsip-prinsip khusus. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum mencakup 
relevansi, interkonektif, fleksibilitas dan kedinamisan, kontinuitas, efektivitas dan 
efektivitas.

1) Prinsip relevansi. Secara internal Kurikulum UM 2018 harus memiliki keterkaitan 
antarkomponen dalam kurikulum (tujuan, meteri, strategi, organisasi, dan 
evaluasi), antarmatakuliah, antarsemester, dan antarjenjang. Secara eksternal, 
komponen-komponen tersebut harus relevan dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (relevansi epistemologis), dengan potensi peserta didik (relevansi 
psikologis), serta dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat 
(relevansi sosiologis).

2) Prinsip interkonektif. Kurikulum UM 2018 harus memiliki konteks-konteks yang 
menunjang terjadinya sinergitas antarkomponen. Masing-masing komponen 
saling berinteraksi dan menunjang satu sama lain sehingga dapat mencapai 
kapabilitas. 

3) Prinsip fleksibilitas dan kedinamisan. Kurikulum UM 2018 harus mampu 
mengondisikan mahasiswa untuk selalu siap menghadapi kehidupan yang 
terus berubah. Kurikulum UM 2018 harus memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk belajar di luar bidang yang dipelajarinya selama masih 
menunjang bidang utamanya. Fleksibilitas tidak akan terjadi tanpa ada prinsip 
kedinamisan. Fleksibel dan dinamis menjadi hal yang harus diperhatikan 
karena kehidupan dewasa ini memiliki dinamika yang sangat tinggi.

4) Prinsip kontinuitas. Kurikulum UM 2018 harus menyeluruh dan 
berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan 
dimensi kompetensi dan bidang kajian keilmuan yang disajikan secara 
berkesinambungan. Kurikulum UM 2018 juga harus menyediakan berbagai 
pengalaman belajar berbasis kehidupan yang berkesinambungan secara 
vertikal maupun horisontal sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

5) Prinsip efektivitas dan efisiensi. Kurikulum UM 2018 harus dapat 
mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain secara optimal sehingga 
diperoleh hasil yang memadai. Selain itu, Kurikulum UM 2018 harus 
dikembangkan secara cermat sehingga tidak ada bagian yang terbuang baik 
secara kualitas maupun kuantitas.

Adapun secara khusus, prinsip pengembangan Kurikulum UM diarahkan pada 
pengembangan kapabilitas, belajar berbasis kehidupan, transdisipliner, dan penerapan 
teknologi informasi dalam pembelajaran.

1) Kurikulum yang dihasilkan harus berpusat pada potensi, perkembangan, 
kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa, serta tuntutan lingkungan. Dalam 
hal ini mahasiswa memiliki posisi sentral untuk terus mengembangkan diri 
sesuai dengan kapabilitasnya.

2) Kurikulum yang dihasilkan harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 
Kurikulum hendaknya dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengembangkan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, 
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keterampilan sosial, akademik, dan spiritual secara holistik. Karenanya, isi 
kurikulum harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi 
secara langsung dengan lingkungan dan mengondisikan mahasiswa untuk 
menjadi peka dan tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 
akan terjadi (‘membaca masa depan’). Untuk itu, pengembangan kurikulum 
hendaknya melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders).

3) Kurikulum yang dihasilkan diarahkan kepada proses pengembangan, 
pembudayaan, dan pemberdayaan mahasiswa sepanjang hayat. Kurikulum 
harus memperhatikan arah pembentukan dan pengembangan manusia 
seutuhnya yang selalu mengakomodasi tuntutan lingkungan. Kurikulum 
harus memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan 
seluas-luasnya. Karenanya, kurikulum harus memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk memilih jalan hidup dan melakukan transdisipliner guna 
memenuhi kebutuhan pengembangan kapabilitasnya.

4) Kurikulum yang dihasilkan harus tanggap terhadap dinamika perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karenanya, isi kurikulum harus dapat 
mendorong mahasiswa untuk terus mengikuti dan memanfaatkan dinamika 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan seni dalam 
kegiatan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran daring secara tepat.

5) Kurikulum yang dihasilkan harus memperhatikan keragaman karakterstik 
mahasiswa tanpa membedakan unsur SARA.
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Secara umum, proses pengembangan kurikulum meliputi lima tahap, yaitu 
pengembangan kurikulum ideal, pengembangan kurikulum formal, pengembangan 
kurikulum instruksional (pembelajaran), pengembangan kurikulum operasional, dan 
pengembangan kurikulum eksperiensial.

Kurikulum ideal telah tercakup dalam Panduan Pengembangan Kurikulum Perguruan 
Tinggi (KPT). Adapun dalam Panduan Pengembangan Kurikulum UM 2018 ini dijelaskan 
dua tahap pengembangan yang dilakukan, yaitu pengembangan kurikulum formal dan 
pengembangan kurikulum instruksional. Pengembangan kurikulum formal dimaksudkan 
sebagai pengembangan kurikulum makro, dimulai dari perumusan visi dan misi program 
studi, perumusan profil lulusan program studi, sampai dengan perumusan deskripsi 
matakuliah dan struktur sajian matakuliah pada tiap semester. Sedangkan pengembangan 
kurikulum instruksional berisikan pengembangan rancangan operasionalisasi kurikulum 
pada tiap matakuliah untuk siap dilaksanakan dalam perkuliahan. 

Langkah-langkah pengembangan Kurikulum UM 2018 mengadaptasi Pedoman 
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Edisi 2016) yang diterbitkan oleh Ditjen 
Belmawa Agustus 2016 dengan beberapa penyesuaian. Pengembangan Kurikulum UM 
2018 disesuaikan dengan visi, misi, dan jati diri UM sebagai The Learning University 
dalam memproyeksikan dan mengantisipasi perubahan masa depan. Berbeda dengan 
KPT yang menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan atau luaran (out come-
based education) yang merujuk pada pekerjaan (job) atau peran sosial tertentu yang 
jelas, pengembangan Kurikulum UM 2018 menggunakan pendekatan pengembangan 
kapabilitas, yang mana selain memiliki kompetensi yang diharapkan, mahasiswa juga 
akan memperoleh kesempatan mengembangkan kapabilitasnya dengan merujuk pada 
pilihan hidup dan kehidupan yang terbuka di masa yang akan datang.

Dengan mengadaptasi Panduan Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) 
Edisi 2016, tahap-tahap pengembangan kurikulum digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1. Tahapan Pengembangan Kurikulum Formal
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A. PENENTUAN PROFIL LULUSAN
Profil ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja dan 

pemangku kepentingan, antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan segala bentuk konvergensinya, antisipasi terhadap keusangan jenis-
jenis pekerjaan dan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang sekarang belum ada, 
analisis jenis-jenis kecakapan yang diperlukan di masa depan, analisis kebutuhan 
kualifikasi nasional dan atau internasional, serta visi dan misi program studi. Profil 
lulusan memuat kemampuan yang dimiliki lulusan dalam menjalankan perannya di 
dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Seyogyanya profil lulusan disusun 
dengan mempertimbangkan hasil musyawarah kelompok program studi sejenis.

Pada kurikulum berbasis pengembangan kapabilitas, kemampuan yang 
dideskripsikan dalam profil lulusan harus menggambarkan sosok pribadi yang utuh 
dan mandiri dengan atribut multidimensional, multi-kecakapan, dan multi-modal 
dalam bidang keahlian tertentu. Profil lulusan memuat gambaran kapabilitas dan 
talenta yang diperlukan dalam menjalani profesi tertentu atau menjalani pilihan hidup 
yang lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Unsur yang harus ada dalam rumusan profil lulusan meliputi bidang kesarjanaan 
yang ditekuni, kemampuan utama, serta pengembangan kemampuan utama untuk 
membentuk keutuhan kapabilitas yang dalam hal ini dicirikan (ditandai) dengan 
kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, kritis, kreatif, inovatif, serta memanfaatkan 
teknologi. Berikut disampaikan garis besar langkah perumusan profil lulusan.

1) Tuliskan bidang kesarjanaan yang ditekuni (misal: Sarjana Akuntansi, Sarjana 
Pendidikan Bahasa Indonesia).

2) Tentukan kemampuan utama yang harus dikuasai lulusan prodi. 
3) Tentukan pengembangan kemampuan utama yang membentuk keutuhan 

kapabilitas lulusan prodi.
4) Buatlah rumusan profil lulusan yang menggambarkan ketiga komponen di 

atas dalam satu kalimat yang utuh.

Gambar 3.2. Skema Profil Lulusan
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B. PERUMUSAN STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN

Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL) adalah multi-kemampuan minimal 
yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian 
pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang 
membentuk keutuhan kapabilitas. SCPL merupakan penjabaran kemampuan yang 
dipersyaratkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang 
tercakup dalam profil lulusan. Rumusan SCPL harus memenuhi kriteria berikut.

1) Setiap rumusan SCPL berupa konstruk yang menggambarkan keutuhan 
kemampuan dari unsur pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan 
ketrampilan khusus. 

2) Jumlah rumusan SCPL bergantung pada kesamaan karakteristik unsur 
pengetahuan dan ketrampilan khusus yang membentuk keutuhan kapabilitas. 

3) Unsur sikap dan keterampilan umum merujuk pada rumusan yang telah 
ditetapkan dalam SN-PT.

4) Unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja khusus yang harus dimiliki 
lulusan sesuai dengan bidang keilmuan) dan penguasaan pengetahuan 
merujuk pada deskripsi kualifikasi KKNI pada jenjang yang sesuai, serta 
mempertimbangkan rumusan hasil asosiasi prodi sejenis.

5) Dalam memasukkan unsur sikap ke dalam rumusan SCPL perlu 
mempertimbangkan literasi abad XXI dan kualitas karakter kebangsaan dan 
keagamaan yang kuat.

6) Matakuliah penciri universitas dimuat dalam satu rumusan SCPL tersendiri. 
Matakuliah keilmuan dan keahlian (MKK) dan matakuliah dasar pengembangan 
karakter (MDPK) yang bersifat universiter masing-masing juga dimuat dalam 
rumusan SCPL tersendiri.

7) Antara SCPL satu dengan lainnya menggambarkan satu kesatuan dalam 
membentuk keutuhan profil lulusan. Urutan SCPL satu dengan lainnya 
ditentukan sebagai berikut. 
a) Prodi Kependidikan

i. Penguasaan terhadap substansi keilmuan (yang akan diajarkan) 
dirumuskan dalam satu atau lebih SCPL sesuai bidang keilmuannya. 

ii. Penguasaan terhadap substansi keilmuan pedagogik dan didaktik 
dalam pembelajaran dirumuskan dalam satu atau lebih SCPL.  

iii. Penguasaan terkait penerapan pedagogik dan didaktik dalam 
pembelajaran bidang keilmuan dirumuskan dalam satu atau lebih 
SCPL.  

iv. Penguasaan terkait pengembangan kapabilitas dirumuskan dalam 
satu atau lebih SCPL. 

v. Unsur-unsur SCPL sikap dan keterampilan umum dipilih dari SNPT 
untuk dimasukkan pada SCPL terkait. 
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b) Prodi Non – Kependidikan
i. Penguasaan lingkup konsep keilmuan disesuaikan dengan 

prodinya.
ii. Penguasaan kaidah dan metode pengembangan keilmuan disajikan 

dalam bentuk rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
iii. Melaksanakan kajian keilmuan dan melaporkannya dalam berbagai 

bentuk publikasi.
iv. Mengevaluasi hasil kajian pengembangan keilmuan.
v. Mengemplementasikan wawasan keilmuannya dalam berbagai 

bidang kehidupan secara kreatif dan inovatif.
vi. Unsur-unsur SCPL sikap dan keterampilan umum dipilih dari SNPT 

untuk dimasukkan pada SCPL terkait. 

Penyusunan SCPL dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut.

Gambar 3.5. Alur SCPL

Catatan:
	Gunakan rumusan profil dan atau deskripsinya untuk menurunkan konstruk 

SCPL. Dengan Mengajukan pertanyaan seperti: Agar dapat berperan seperti 
pernyataan dalam profil tersebut, konstruk kemampuan (kapabilitas) apa yang 
harus dicapai dan dikuasai? Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu tidak hanya 
satu kemampuan namun lebih dari satu kemampuan (konstruk SCPL). 

	Penyusunan deskripsi (konstruk) SCPL dapat dimulai dari unsur-unsurnya dulu 
kemudian dirumuskan kontruknya, atau sebaliknya dari konstruk menuju unsur-
unsurnya. Konstruk menggambar keutuhan sikap, pengetahuan, ketrampilan 
umum, dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari pembentukan profil lulusan. 

	Deskripsi unsur SCPL Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari lampiran SN-
PT sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran 
tersebut merupakan standar minimal perlu dikembangkan maupun ditambah 
deskripsi sesuai capaian kapabilitas yang menjadi keunggulan dan kekhasan 
program studi. 

	Deskripsi unsur SCPL Keterampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk 
pada Deskriptor KKNI dan mempertimbangkan CPL yang disusun oleh asosiasi 
prodi, serta dilengkapi dengan keunggulan/kekhasan program studi.
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Untuk memudahkan penyusunan SCPL, berikut dikemukakan format SCPL.

Tabel 3.1 Format SCPL

Catatan: 
	Tidak semua unsur sikap dan ketrampilan umum dituliskan pada tiap SCPL, 

melainkan perlu dipilih unsur sikap dan keterampilan umum mana yang sesuai 
dengan konstruk SCPL atau sebagai prioritas pilihan untuk SCPL tersebut. 

C. PENENTUAN BAHAN KAJIAN 
Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta rantingnya, atau 

sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru 
yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis (asosiasi prodi) sebagai ciri 
bidang ilmu (penciri prodi). Bahan kajian ditentukan berdasarkan konstruk SCPL. 

Unsur pengetahuan dari rumusan SCPL seharusnya telah menggambarkan batas 
dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian 
minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Dengan demikian, penentuan 
bahan kajian harus diletakkan pada bidang IPTEK yang dipelajari sehingga diketahui 
bidang kajian tersebut termasuk cabang ilmu apa, serta bagaimana tingkat kedalaman 
dan keluasan yang akan dipelajari.

Bahan kajian dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Bahan kajian berbasis IPTEKS 
meliputi IPTEKS utama, IPTEKS pendukung, dan IPTEKS penciri program studi. 
Terma atau istilah-istilah yang digunakan dalam IPTEKS utama, IPTEKS pendukung, 
dan IPTEKS penciri disesuaikan dengan rumpun keilmuan program studi.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian dapat dilihat dari uraian yang 
dilakukan oleh program studi terkait dengan tingkat penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana 
tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) “...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...” 

Untuk memudahkan penyusunan bahan kajian, berikut disampaikan format bahan 
kajian yang penentuannya mempertimbangkan keterkaitannya dengan bidang 



Universitas Negeri Malang -- 19

IPTEKS, serta tingkat keluasan dan kedalamannya.

Catatan: 
	IPTEKS merupakan ilmu penyusun prodi. Pengelompokan IPTEKS didasarkan 

pada IPTEKS utama,  IPTEKS pendukung, dan penciri prodi. 
	Bahan Kajian atau Sub-Bahan Kajian menggambarkan isi (content) apa saja yang 

perlu dipelajari untuk mencapai SCPL.
	Tingkat kedalaman bahan kajian yang dipelajari dari sisi keilmuan dapat 

dikategorikan atas fakta, konsep, prinsip, teori, prosedural, dan sebagainya.
	Memilih bahan kajian dapat ditelusuri dengan mengajukan pertanyaan: Untuk 

dapat menguasai semua unsur dalam SCPL, bahan kajian apa saja (keluasan) 
yang perlu dipelajari, dan seberapa dalam tingkat penguasaannya? Bahan kajian 
apa saja yang dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu penyusun program studi? 
Setelah menentukan bahan kajian berdasarkan IPTEK serta keluasan dan 

kedalaman bahan kajian, selanjutnya bahan kajian yang sudah terumuskan 
digabungkan dengan format SCPL dan unsur-unsurnya. Untuk memudahkannya, 
berikut disampaikan format bahan kajian yang dimaksud. 

Catatan: 
	SCPL dan unsur-unsurnya sudah terisi pada saat penyusunan konstruk SCPL.
	Penentuan bahan kajian didasarkan pada SCPL dan unsur-unsur terkait pada 

SCPL tersebut (SCPL1, SCPL 2, dst). 
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D. PENETAPAN NAMA MATAKULIAH
 Penetapan nama matakuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Lakukan pemetaan bahan kajian dengan ketentuan SCPL dan unsurnya berada 
pada posisi kiri berderet ke bawah, adapun bahan kajian yang terkait dengan 
SCPL berada pada posisi atas menyamping ke kanan. Dengan memasukkan 
bahan kajian pada posisi tersebut akan diketahui secara langsung hubungan 
antara SCPL dan bahan kajian yang mendukungnya. 

2) Nama matakuliah dapat dilahirkan dari bahan kajian pada satu pohon ilmu, satu 
cabang ilmu, atau satu ranting ilmu. Nama matakuliah juga dapat dilahirkan 
dari rumpun ilmu atau paduan dari beberapa rumpun ilmu. Satu bahan kajian 
dimungkinkan menjadi satu atau beberapa matakuliah.

3) Penentuan nama matakuliah dapat dilakukan dengan (a) merujuk pada 
nama matakuliah yang telah ada, (b) memperluas atau mengurangi bahan 
kajian, serta (c) menambah/ menghilangkan matakuliah sesuai bahan kajian 
pendukung SCPL.

Berikut disampaikan format pemetaan bahan kajian.

Pembentukan dan penetapan nama matakuliah dilakukan dengan cara berikut.
1) Berdasarkan pemetaan bahan kajian amatilah SCPL serta tentukan bahan 

kajian mana saja yang mendukung pada tiap-tiap SCPL.
2) Tentukan nama matakuliah dengan cara berikut.

a) Membuat pengelompokan satuan bahan kajian yang setara dalam satu 
rumpun ilmu atau lebih kemudian diikat menjadi satu matakuliah. Ikatan 
bahan kajian dalam satu matakuliah bisa terdiri atas beberapa rumpun 
ilmu, atau satu rumpun ilmu, atau bagian dari satu cabang atau ranting 
ilmu. 

b) Menentukan nama matakuliah dengan cara referensi nama matakuliah 
yang lama dikaitkan dengan ikatan rumpun bahan kajian. Dengan cara 
ini dimungkinkan terjadi perluasan atau penyempitan bahan kajian dalam 
suatu matakuliah pada kurikulum sebelumnya, atau ada matakuliah lama 
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yang tidak memiliki bahan kajian, atau ada bahan kajian yang belum 
memiliki nama matakuliah berdasarkan referensi yang lama. 

c) Setiap matakuliah harus memiliki rujukan bahan kajian. Matakuliah lama 
yang tidak memiliki bahan kajian harus dihilangkan, adapun bahan kajian 
yang belum memiliki nama matakuliah dimunculkan nama matakuliah 
baru, atau bahan kajian tersebut dimasukkan pada matakuliah yang 
secara substantif berkaitan.  

3) Buatlah daftar nama matakuliah (berdasarkan kerja di atas) disertai bahan 
kajian terkait dengan SCPL dan unsur-unsurnya, serta buatlah kode sesuai 
dengan unsur tersebut. Kode “P” untuk Pengetahuan, Kode “S” untuk Sikap, 
Kode “KU” untuk Ketampilan Umum, dan kode “KK” untuk Ketrampilan Khusus.       

B
erikut ini format pembuatan nama matakuliah.

Besaran SKS suatu matakuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa untuk dapat memiliki kapabilitas yang dirumuskan dalam matakuliah 
tertentu. Penetapan besaran SKS matakuliah didasarkan pada unsur penentu 
perkiraan besaran SKS matakuliah. Unsur-unsur tersebut meliputi:
1) tingkat kapabilitas atau kemampuan yang harus dicapai (lihat SCPL untuk setiap 

jenis program studi dalam SN-Dikti),
2) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat 

Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti),
3) metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut 

(lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

E. DESKRIPSI MATAKULIAH DAN BAHAN BELAJAR
Deskripsi matakuliah dilihat dari runtutan perumusan profil lulusan, perumusan 

SCPL, dan penetapan nama matakuliah. Deskripsi matakuliah merupakan rumusan 
rinci dari standar Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK). Rumusan CPMK 
merupakan konstruk standar capaian pembelajaran matakuliah sebagai perwujudan 
hasil belajar matakuliah (courses learning outcomes) yang berisi unsur-unsur SCPL 
dan bahan kajian yang dibebankan pada matakuliah tersebut. 

Dari CPMK dapat diturunkan beberapa sub-capaian pembelajaran matakuliah 
(Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar, atau sering disebut lesson learning 
outcomes (Bin, 2015). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan 
pada tiap tahap pembelajaran yang berkonstribusi terhadap CPMK. CPMK maupun 
Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai lebih spesifik terhadap 
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matakuliah, serta dapat didemonstrasikan mahasiswa sebagai capaian pembelajaran 
matakuliah. Tidak seluruh CPMK wajib memiliki Sub-CPMK

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan matakuliah 
didasarkan pada SCPL yang dibebankan pada matakuliah dan bahan kajian yang 
sesuai dengan kebutuhan SCPL tersebut, maka deskripsi matakuliah hendaknya 
menggambarkan unsur-unsur SCPL (sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan 
ketrampilah khusus) yang masuk dalam matakuliah tersebut. 

Rumusan deskripsi matakuliah mencakup konstruk CPMK yang menggambarkan 
keutuhan serangkaian unsur kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah selesai 
mengikuti perkuliahan. Berdasarkan rumusan tersebut dideskripsikan sub-sub 
CPMK dan bahan kajian matakuliah yang akan menjadi bahasan dalam perkuliahan 
selama satu semester, serta bahan pembelajaran (instructional material) yang akan 
menjadi sumber belajar utama atau bahan rujukan dalam perkuliahan. Bahan balajar 
yang dirumukan, merupakan sumber belajar yang diharapkan dapat digunakan 
oleh mahasiswa untuk belajar menguasai CPMK yang telah ditentukan. Wujud dari 
sumber belajar tersebut dapat dalam bentuk buku referensi, modul, diktat atau media 
pembelajaran seperti power poin, veideo, dan lain-lain.  

deskripsi matakuliah 

 

F. STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATAKULIAH
Struktur kurikulum merupakan urutan sajian dan sebaran matakuliah pada 

setiap semester sesuai dengan jangka waktu perkuliahan yang disediakan. Proses 
penetapan posisi matakuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya 
struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dirujuk, yaitu pandangan bahwa suatu 
penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan 
selanjutnya (prasyarat). Adapun sistem paralel didasarkan pada pertimbangan 
proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam sistem paralel adalah 
pembelajaran secara terintegrasi, baik keilmuan maupun proses pembelajaran, 
sehingga akan diperoleh hasil belajar yang lebih baik. Kedua sistem tersebut tampak 
dalam gambar berikut.

Nama Matakuliah :

Deskripsi MK :

Bahan Pembelajaran :
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Gambar 3.4 Model Struktur Kurikulum

 Pola susunan matakuliah harus memperhatikan ketentuan berikut.
1) Konsep pembelajaran yang direncanakan untuk memenuhi SCPL yang telah 

dirumuskan.
2) Ketepatan letak matakuliah dalam struktur kurikulum harus sesuai dengan 

keruntutan tingkat kapabilitas dan keterkaitan antar matakuliah.
3) Beban belajar mahasiswa tiap semester mengikuti ketentuan SN-DIKTI sekitar 

20 sks. Adapun beban kuliah keseluruhan mahasiswa antara 144 – 150 sks
4) Berdasarkan substansi isinya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 

kategori, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MPDK), Matakuliah 
Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan 
Diri (MPPD).

5) MPDK meliputi sejumlah matakuliah yang dimaksudkan untuk mengembangkan 
karakter mahasiswa. Matakuliah-matakuliah tersebut yaitu Pendidikan Agama 
(3 sks); Pendidikan Pancasila (2 sks), Pendidikan Bahasa Indonesia (2 sks), 
Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks), dan Manajemen Inovasi (3 sks). Total 
sks matakuliah dengan kategori MPDK berjumlah sekitar 9% dari seluruh sks 
matakuliah yang ditempuh mahasiswa.

6) MKK mencakup matakuliah inti keilmuan, matakuliah iptek pendukung, dan 
matakuliah penciri program studi. Bagi program studi kependidikan, termasuk 
dalam MKK adalah Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan, yang meliputi 
Pengantar Pendidikan (3 sks), Pengembangan Peserta Didik (3 sks), serta 
Belajar dan Pembelajaran (4 sks). Total sks matakuliah dengan kategori MKK 
berjumlah 70% - 80% dari seluruh sks matakuliah yang ditempuh mahasiswa.

7) MPPD meliputi beberapa matakuliah pilihan yang disediakan oleh program 
studi dengan batasan jumlah pengambilan tertentu (ditetapkan oleh prodi). 
Dalam hal ini, program studi menyediakan alternatif matakuliah pilihan lebih 
banyak dari yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Program studi juga memberi 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah pilihan di 
program studi lain, baik lintas prodi maupun lintas fakultas. Total sks matakuliah 
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dengan kategori MPPD berjumlah 10% - 20% dari seluruh sks matakuliah yang 
ditempuh mahasiswa.

8) Berdasarkan strukturnya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 
kelompok, yaitu matakuliah universitas, matakuliah fakultas, dan matakuliah 
program studi. Pengelompokan berdasarkan struktur matakuliah ini selanjutnya 
menjadi dasar ditetapkannya kode matakuliah.

9) Matakuliah universitas adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa yang belajar di Universitas Negeri Malang, baik dari program studi 
kependidikan maupun non-kependidikan. Matakuliah universitas mencakup 
seluruh matakuliah kelompok MPDK. Pengelolaan matakuliah universitas 
menjadi tanggung jawab universitas melalui LP3.

10) Matakuliah fakultas adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
di fakultas tertentu tempat mereka belajar. Matakuliah fakultas termasuk 
kelompok matakuliah MKK. Pengelolaan matakuliah fakultas menjadi tanggung 
jawab masing-masing fakultas.

11) Matakuliah program studi adalah matakuliah yang disajikan oleh program 
studi, meliputi matakuliah kategori MKK dan MPPD. Pengelolaan seluruh 
matakuliah program studi menjadi tanggung jawab program studi itu sendiri, 
kecuali tiga matakuliah kependidikan bersifat universiter untuk program studi 
kependidikan (yaitu Pengantar Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, 
serta Belajar dan Pembelajaran) yang pengelolaannya menjadi tanggung 
jawab universitas melalui LP3.

Sistem pengkodean matakuliah ditetapkan berdasarkan pengelompokan struktur 
matakuliah. Sistem pengkodean matakuliah dalam Kurikulum UM 2018 terdiri atas 4 
karakter identitas unit dan 4 karakter identitas matakuliah. Rincian sistem pengkodean 
matakuliah disampaikan berikut.

MATAKULIAH UNIVERSITER
1. Pendidikan Agama Islam UNIV6001
2. Pendidikan Agama Protestan UNIV6002
3. Pendidikan Agama Katholik UNIV6003
4. Pendidikan Agama Hindu UNIV6004
5. Pendidikan Agama Budha UNIV6005
6. Pendidikan Agama Konghuchu UNIV6006
7. Pendidikan Pancasila UNIV6007
8. Pendidikan Kewarganegaraan UNIV6008
9. Pendidikan Bahasa Indonesia UNIV6009
10. Manajemen Inovasi UNIV6010
11. Pengantar Pendidikan UNIV6011
12. Perkembangan Peserta Didik UNIV6012
13. Belajar dan Pembelajaran UNIV6013
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KODE MATAKULIAH YANG DISERAGAMKAN UNTUK SELURUH PRODI
1. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) UPLP6090
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Kerja Industri 

(PRAKERIN)
xxxx6090
(kode prodi)

3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) UKKN6090
4. Kajian Pengalaman Lapangan (KPL) UKPL6090

MATAKULIAH FAKULTAS
1. FIP FFIP6xxx
2. FMIPA FMIA6xxx
3. FS FSAS6xxx
4. FT FTEK6xxx
5. FE FEKO6xxx
6. FIK FIOK6xxx
7. FIS FISO6xxx
8. FPPSi FPSI6xxx

KODE MATAKULIAH PRODI
Fakultas Ilmu Pendidikan

1. S1 Bimbingan Konseling MKBK6xxx
2. S1 Teknologi Pendidikan PTEP6xxx
3. S1 Administrasi Pendidikan PMAP6xxx
4. S1 Pendidikan Luar Sekolah PPLS6xxx
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD6xxx
6. S1 Pendidikan Guru PAUD PAUD6xxx
7. S1 Pendidikan Luar Biasa PPLB6xxx
8. Skripsi xxxx6100

(kode prodi)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1. S1 Pendidikan Matematika PMAT6xxx
2. S1 Matematika NMAT6xxx
3. S1 Pendidikan Fisika PFIS6xxx
4. S1 Fisika NFIS6xxx
5. S1 Pendidikan Kimia PKIM6xxx
6. S1 Kimia NKIM6xxx
7. S1 Pendidikan Biologi PBIO6xxx
8. S1 Biologi NBIO6xxx
9. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam PIPA6xxx
10. Skripsi xxxx6100
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Fakultas Sastra
1. S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah PIND6xxx
2. S1 Bahasa dan Sastra Indonesia BSID6xxx
3. S1 Ilmu Perpustakaan PUST6xxx
4. S1 Pendidikan Bahasa Inggris PING6xxx
5. S1 Bahasa dan Sastra Inggris BSIG6xxx
6. S1 Pendidikan Bahasa Arab PARA6xxx
7. S1 Pendidikan Bahasa Jerman PJER6xxx
8. S1 Pendidikan Bahasa Mandarin PMDR6xxx
9. S1 Pendidikan Seni Rupa PSRU6xxx
10. S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik PTMD6xxx
11. S1 Desain Komunikasi Visual DKVI6xxx
12. Skripsi xxxx6100

Fakultas Ekonomi
1. S1 Pendidikan Bisnis PBIS6xxx
2. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran PADP6xxx
3. S1 Manajemen MNJM6xxx
4. S1 Pendidikan Akuntansi PAKT6xxx
5. S1 Akuntansi AKTN6xxx
6. S1 Pendidikan Ekonomi PEKO6xxx
7. S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan EKSP6xxx
8. Skripsi xxxx6100

Fakultas Ilmu Keolahragaan
1. S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan PPJK6xxx
2. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga PPKO6xxx
3. S1 Ilmu Keolahragaan IKOR6xxx
4. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat IKMS6xxx
5. Skripsi xxxx6100

Fakultas Ilmu Sosial
1. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN6xxx
2. S1 Pendidikan Geografi PGEO6xxx
3. S1 Geografi GEOG6xxx
4. S1 Pendidikan Sejarah PSEJ6xxx
5. S1 Ilmu Sejarah ISEJ6xxx
6. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial PIPS6xxx
7. S1 Pendidikan Sosiologi PSOS6xxx
8. Skripsi xxxx6100
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Fakultas Pendidikan Psikologi
1. S1 Psikologi PPSI6xxx
2. Skripsi xxxx6100

Fakultas Teknik
1. S1 Pendidikan Teknik Mesin PTOM6xxx
2. S1 Teknik Mesin NTME6xxx
3. S1 Pendidikan Teknik Otomotif PPTO6xxx
4. S1 Pendidikan Teknik Bangunan PBGN6xxx
5. S1 Teknik Sipil NTSI6xxx
6. S1 Pendidikan Teknik Elektro PTEL6xxx
7. S1 Teknik Elektro NTRO6xxx
8. S1 Pendidikan Teknik Informatika PTIN6xxx
9. S1 Teknik Informatika NINF6xxx
10. S1 Pendidikan Tata Boga PTBG6xxx
11. S1 Pendidikan Tata Busana PTBS6xxx
12. S1 Teknik Industri NTID6xxx
13. Skripsi xxxx6100

G. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH  
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) merupakan ukuran keberhasilan 

pembelajaran pada setiap matakuliah yang disajikan. Rumusan CPMK berupa 
indikator-indikator yang dapat menggambarkan tingkat ketercapaian pembelajaran 
terhadap suatu matakuliah tertentu. CPMK diturunkan dari satu SCPL tertentu 
disesuaikan dengan bahan kajian dan sub-bahan kajian yang telah ditetapkan untuk 
matakuliah tersebut. Unsur-unsur rumusan CPMK terdiri atas tipe kemampuan belajar, 
kata kerja tindakan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), 
objek tindakan, perangkat, kondisi, dan situasi belajar. Jumlah rumusan CPMK sesuai 
dengan keutuhan kemampuan yang diharapkan oleh matakuliah.

Pada sejumlah matakuliah, satu rumusan CPMK dapat dipilah menjadi beberapa 
rumusan sub-CPMK. Sub-CPMK merupakan indikator kemampuan tiap tahap 
perkuliahan yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPMK. 
Rumusan Sub-CPMK memenuhi kriteria observable verb, measurable, achieveble, 
realistic, dan time bound. Pada matakuliah yang CPMK-nya sudah sangat substantif 
(tidak dapat dirinci lagi) diperkenankan tidak memiliki sub-CPMK.

H. MANAJEMEN KURIKULUM TRANSDISIPLINER
Dalam uraian pendekatan Kurikulum UM 2018, transdisipliner merupakan salah 

satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan manajeman Kurikulum 
UM untuk mengembangkan kapabilitas mahasiswa. Secara sederhana pendekatan 
transdisipliner diartikan sebagai suatu proses manajemen yang mengupayakan 
adanya keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu untuk membentuk suatu keutuhan 
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kapabilitas mahasiswa. Pendekatan transdisipliner ini berangkat dari kerangka pikir 
proses memahami dan memecahkan masalah kompleks dengan mentransformasikan 
dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang  disiplin ilmu  yang relevan, sehingga 
orang-orang yang terlibat secara kolaboratif sejak awal didalamnya harus memiliki 
sikap transdisiplin, yaitu orang-orang yang berpikiran terbuka (open minded), 
berpikiran sistemik (systemic thinking), dan yang mana sikap secara kolaboratif telah 
menjadi kebiasaan (habit).

Berdasarkan konsep pendekatan transdisiplin di atas, maka manajemen kurikulum 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Menumbuhkan kemandirian mahasiswa untuk menentukan pilihannya dalam 
pengembangan kapabilitas pribadinya, melalui pemprograman matakuliah 
yang akan dipelajari bersama dosen pembimbingnya. 

2) Membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil matakuliah 
(mengikuti perkuliahan) lintas rumpun (lintas prodi/lintas fakultas) bahkan 
lintas universitas, sehingga terjadi pembauran mahasiswa secara lentur dari 
berbagai prodi dan fakultas dalam aktifitas belajar/perkuliahannya. 

Berdasarkan sifat keterpaduan pendekatan transdisiplin, maka dampak umum 
kurikulum transdisipliner sebagai berikut.

1) Mengembangkan kebebasan sekaligus perasaan saling membutuhkan pada 
para mahasiswa sebagai pembelajar yang efisien dengan motivasi tinggi.

2) Memungkinkan para mahasiswa untuk merasakan bahwa kurikulum yang 
dipelajari bergayut dengan kebutuhan pembelajaran.

3) Pengakuan bahwa sikap dan nilai mempunyai peran penting dalam 
mengeksplorasi konsep dan prinsip yang ada di dalam area kurikulum.

4) Mengefektifkan pengajaran dan pembelajaran bila dibandingkan dengan 
pendekatan subjek yang terpisah.

Pendekatan transdisipliner diperlukan karena setiap permasalahan yang kompleks 
didekati dari berbagai sudut pandang (lintas disiplin) sehingga diperoleh solusi baru 
yang lebih holistik. Hal ini, ditekankan sebagai upaya untuk mensinergikan dari berbagai 
disiplin ilmu yang ada untuk menjawab isu yang kompleks, karena kompleksitas itu 
sendiri adalah realita dan merupakan hukum alam yang tak terbantahkan adanya.  

Sajian matakuliah transdisiplin menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 
menumbuhkembangkan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi kapabilitasnya. 
Matakuliah transdisiplin disajikan dalam bentuk matakuliah pilihan yang diambil di 
luar prodi. 

Matakuliah pilihan dalam rangka menciptakan terjadinya transdisipliner. Setiap 
program studi menyediakan matakuliah pilihan sebagai perwujudan keutuhan 
kapabilitas mahasiswa. Perwujudan penemuhan keutuhan kapabilitas tersebut dapat 
dipenuhi melalui matakuliah pilihan dalam prodi atau di luar prodi atau fakultas yang 
bersangkutan. Setiap program studi tidak harus menyediakan matakuliah khusus 
transdisiplin bagi mahasiswa program studi lain, karena karakteristik transdisiplin 
ditunjukkan oleh kebebasan mahasiswa dari program studi lain untuk mengikuti 
matakuliah di program studi tertentu, atau sebaliknya dari prodi tertentu ke prodi lain 
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yang dituju dalam rangka mengembangkan wawasan, memperkuat konsep keilmuan, 
untuk pengembangan kapabilitas yang dibutuhkan. 

Mekanisme pemilihan matakuliah transdisipliner disampaikan sebagai berikut.
1) Dalam pengembangan kurikulum setiap prodi menyediakan matakuliah pilihan 

dalam rentangan 10% - 20% dari keseluruhan sks yang harus ditempuh sesuai  
dengan kebutuhan prodi untuk pemenuhan kompetensi utamanya

2) Program studi memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk mengambil 
matakuliah pilihan baik di dalam prodi maupun diluar prodi. 

3) Pengambilan matakuliah pilihan untuk mahasiswa berasal dari dalam prodi, 
ketentuan diatur oleh prodi masingmasing, sedangkan pilihan keluar program 
studi didasarkan pada peminatan mahasiswa. Artinya mahasiswa bebas 
memilih matakuliah yang akan diambil sebagai kelengkapan matakuliah 
pilihan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kapabilitas (sesuai sks 
yang ditentukan). 

4) Mahasiswa semester 4, yang akan memprogram matakuliah pilihan baik di 
dalam maupun di luar program studi, wajib menyusun program pengembangan 
kapabilitasnya bersama dosen penasihat akademik, dengan menggunakan 
form yang sudah disediakan oleh program studi. 

5) Pengambilan matakuliah pilihan dapat dilakukan pada pemprograman 
matakuliah pada semester 5, dengan persetujuan dosen penasihat akademik 
sebagai mana tersebut di atas. 

6) Prodi, fakultas, atau universitas berdasarkan pertimbangan tertentu dapat 
menyediakan matakuliah pilihan, yang dipandang penting sebagai kebutuhan 
mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitasnya.

7) Dosen PA memonitor pencapaian kemajuan belajar mahasiswa, terutama 
bila terjadi pemilihan matakuliah transdisipliner yang dipilih tidak sesuai 
dengan kapabilitas yang diinginkan maka dosen PA wajib mempelajari 
dan mengarahkan pada bahan kajian yang dapat mendukung kapabilitas 
mahasiswa,

8) Rentangan Jumlah sks yang ditempuh oleh setiap mahasiswa antara 144 - 
150 sks, apabila mahasiswa mengambil lebih dari sks dapat dipertimbangkan 
untuk masuk pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) / Sertifikat.
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Pengembangan kurikulum pembelajaran (instructional curriculum) merupakan aktivitas 
pengembangan kurikulum untuk menghasilkan desain (rancangan) perkuliahan dalam 
satu semester, serta Satuan Acara Perkuliahan yang menggambarkan satu rangkain 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai CPMK atau sub-CPMK yang telah ditetapkan. 
Termasuk dalam pengembangan kurikulum pembelajaran adalah pengembangan bahan 
ajar, pengembangan media pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran. Namun 
dalam panduan ini hanya difokuskan pada pengembangan rancangan perkuliahan dalam 
bentuk Rancangan Perkuliahan Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
yang menjadi tuntutan perkuliahan di UM berdasarkan kurikulum UM tahun 2018.

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERKULIAHAN 
Agar dapat terjamin tercapainya SCPL melalui pencapaian CPMK yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran secara sistematis, logis dan terukur, maka perlu dilakukan 
penyusunan rancangan perkuliahan secara sistematis pula. UM telah menetapkan 
standar rancangan perkuliahan terdiri atas Rancangan Perkuliahan Semester (RPS) 
dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Penetapan standar dimaksudkan untuk 
memberikan kontrol mutu minimal terhadap desain perkuliahan yang dirancang oleh 
setiap dosen dalam perkuliahan. 

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) disusun untuk mencapai Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan unsur SCPL yang dibebankan pada 
matakuliah terkait. RPS disusun untuk 16 kali pertemuan yang memberikan gambaran 
tentang aktivitas mahasiswa dalam satu semester untuk mencapai kemampuan sesuai 
dengan CPMK yang ditetapkan. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran 
yang berpusat pada mahasiswa (student centred learning)  dan berorientasi pada 
paradigma belajar berbasis kehidupan (BBK). Setiap rancangan yang dibuat 
berisikan 1) identitas matakuliah, 2) standarcapaian pembelajaran lulusan, 3) capaian 
pembelajaran matakuliah / sub CPMK, 4) materi pokok perkuliahan, 5) pengalaman 
belajar, 6) sumber belajar dan media pembelajaran, dan 7) penilaian hasil  belajar. 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
menggambarkan lebih rinci aktivitas belajar sesuai dengan pengalaman belajar yang 
harus dilalui oleh mahasiswa untuk sampai pada CPMK/ Sub-CPMK. Dalam SAP 
ditampakkan bagaimana pengalaman belajar diperoleh oleh mahasiswa melalui 
pembelajaran berbasis kehidupan, dengan tahapan perolehan pengetahuan, regulasi 
dan konsolidasi pengetahuan, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan dapat 
diwujudkan melalui serangkaian aktivitas pembelajaran yang bermakna. 

Untuk mewujudkan rancangan pembelajaran dan satuan acara perkuliahan 
tersebut diperlukan tahapan penyusunan rancangan sebagai berikut. 

1. Perumusan Standar Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
Rumusan Standar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) merupakan 

konstruk capaian pembelajaran yang merupakan perwujudan hasil proses belajar dari 
satu matakuliah (courses learning outcomes), yang mana di dalamnya berisi unsur – 
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unsur SCPL dan bahan kajian yang dibebankan pada matakuliah tersebut. Deskripsi 
CPMK ini sudah dirumuskan dalam pengembangan kurikulum formal dalam bentuk  
deskripsi matakuliah.  

Deskripsi mata kuliah yang berisi standar capaian pembelajaran matakuliah, perlu 
dianalisis dan dijabarkan kedalam sub-sub CPMK, bahkan sampai pada indikator-
indikator capaiannya. Dengan demikian runtutan capaian pembelajaran untuk 
mencapai Standar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah akan semakin jelas. 

  Dalam  rangka  Perumusan  Standar Capaian Pembelajaran Matakuliah, 
pengembang perlu melihat kembali apakah rumusan SCP-MK sudah sesuai 
dengan beban bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Untuk itu, 
pengembang perlu melihat kembali analisis atau pemetaan kapabilitas dari SCPL 
yang merupakan langkah awal dalam perumusan rinci SCP-MK. Analisis atau 
pemetaan kapabilitas ini akan menghasilkan unit-unit kapabilitas yang lebih rinci, 
serta keterkaitannya dengan matakuliah lainnya, yang sifatnya setara/sejajar, atau 
pada urutan herarkhis. 

Dengan demikian, SCP-MK merupakan jabaran kapabilitas yang lebih rinci dari 
SCPL dan unsur-unsur SCPL yang telah diorganisasikan ke dalam mata kuliah. Teknik 
analisis dan pemetaan kapabilitas berikut ini, dapat digunakan untuk membantu 
mengidentifikasi kapabilitas, sub-sub kapabilitas yang ingin dicapai untuk satu 
SCPMK.
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Berdasarkan pemetaan tersebut dapat dipaparkan kembali konstruk CPMK 
dan unsur-unsurnya yang terdiri atas Sikap, Ketrampilan Umum dan Khusus, dan 
Pengetahuan. 
Tabel 3. Contoh CPL Prodi S1 Teknologi Pendidikan yang dibebankan pada MK

Kode CPL Prodi S1 Teknologi Pendidikan yang dibebankan pada MK 
Perencanaan Pembelajaran.

Konstruk 
CPMK 

Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan 
perencanaan pembelajaran, sebagai perwujudan dari formulasi teori dan 
prinsip pembelajaran melalui kerja mandiri dan bertanggung jawab atas 
pekerjaannya.  

SIKAP (S9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di hasilkan dalam 
penyusunan perencanaan pembelajaran secara mandiri.

Pengeta-
huan (P)

Mampu memformulasikan dasar-dasar teori preskriptif dan prinsip-prinsip 
pembelajaran terkait perumusan tujuan, penentuan isi pembelajaran, 
penentuan strategi pembelajaran, pengembangan bahan dan media 
pembelajaran, dan evaluasi dalam penyusunan rencana pembelajaran 

Keterampi-
lan umum. 
(KU1)

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi rancangan pembelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam 
merancang pembelajaran..

Keterampi-
lan 
Khusus  (KK)

Mampu merancang dan menjalankan pengembangan bahan pembelajaran 
dengan methodologi yang benar khusus nya terkait dengan pengembangan 
bidang perencanaan pembelajaran.

2. Merumuskan sub-CPMK 
 Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan dapat 

dicapai oleh mahasiswa pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan 
dapat diukur. Rumusan sub-sub CPMK didasarkan pada rumusan standar CPMK yang  
berkonstribusi terhadap pencapaian SCPL. Rumusan sub-sub CPMK berorientasi 
pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat; 

2.1 Specific – artinya Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik 
menggambarkan kemampuan; sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang 
diinginkan, menggunakan kata kerja nyata (concrete verbs).

2.2 Measurable – Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang 
dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh 
mahasiswa.

2.3 Achievable – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh 
mahasiswa.

2.4 Realistic – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat 
dicapai oleh mahasiswa.

2.5 Time-bound – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh 
mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar.

Sub-CPMK yang telah dirumuskan tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai 
dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen penilaian, memilih metode 
pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya 
disusun dalam sebuah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah.
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3. Analisis Pembelajaran (Analisis Tiap Tahapan Belajar)
 Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran 

dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan 
mahasiwa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan 
untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK) sebagai 
penjabaran dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. 

Ada empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan 
pembelajaran, yakni: struktur herarkis (heirarchical), struktur prosedural (procedural), 
struktur pengelompokan (cluster) dan struktur kombinasi (combination) (Dick, Carey, 
& Carey, 2014; Gagne, Briggs, & Wager, 1992).

4.1 Struktur herarkis, untuk belajar kemampuan A, harus terlebih dahulu belajar 
kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi 
kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan 
dengan anak panah vertikal menuju ke atas.

4.2 Struktur prosedural, untuk belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu 
belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi 
kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan 
dengan anak panah horisontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari subjek 
yang mudah kemudian meningkat ke subyek yang lebih sulit.

4.3 Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan 
dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. 
Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tapa 
anak panah. 

4.4 Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur 
herarkis, prosedur dan pengelompokan

4. Menentukan Indikator dan Kreteria Sub-CPMK
Indikator ketercapaian Sub-CPMK tergambar dalam rumusan sub-CPMK, yang 

perumusannya telah memenuhi kriteria sebagaimana dirumuskan di atas (specific, 
measurable, achiveble, realistic). Mendasarkan pada rumusan tersebut perancang 
merumusakan indikator ketercapaian, serta kriteria dari masing masing indikator. 

Berdasarkan indikator dan kriteria tersebut dikembangkan Instrumen penilaian. 
Instrumen penilaian mencakup instrumen proses dan hasil belajar mahasiswa. 
Dalam penyusunan instrumen harus mempertimbangkan prinsip penilaian; teknik 
dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; 
dan pelaporan penilaian. 

5. Mengembangkan Strategi Pembelajaran dan Pengalaman belajar
Penetapan strategi pembelajaran disesuaikan dengan karateristik tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, atau disesuaikan atau diselaraskan dengan 
skenario fase-fase belajar yang telah dirancang. Berbagai macam strategi dan 
model pembelajaran bisa dipilih dan digunakan untuk meningkatkan kualitas proses 
dan hasil pembelajaran. Dalam penentuan strategi dan model pembelajaran, perlu 
juga diperhatikan pengalaman belajar apa yang akan diperoleh mahasiswa dalam 
melaksanakan model dan strategi pembelajaran tersebut.   
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Pengalaman belajar merupakan perwujudan interaksi factor internal mahasiswa 
dengan lingkungan eksternalnya, yang akan memberikan dampak pada kualitas hasil 
belajarnya. Jenis dan kualitas hasil belajar sangat ditentukan oleh jenis pengalaman 
belajar apa yang dialami oleh mahasiswa. Melalui pendekatan belajar berbasis 
kehidupan diharapkan berbagai pengalaman belajar dapat dipeloleh oleh mahasiswa 
untuk mengembangkan kapabilitasnya. 

Belajar Berbasis Kehidupan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran, 
ditandai dengan rangkaian pengalaman belajar yang tampak dalam tahapan belajar 
dan aktivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Tahapan Belajar Berbasis Kehidupan ditandai dengan aktivitas belajar berikut. 
6.1 Pemerolehan Pengetahuan. Setiap rangkaian aktivitas belajar untuk mencapai 

CPMK atau Sub CPMK dapat diawali dengan kegiatan yang mengarah pada 
pencapaian perolehan pengetahuan. Tahap ini dapat dimulai dengan mengkaji 
kasus-kasus yang kompleks dalam kehidupan riil melalui berbagai sumber 
belajar.

6.2 Perluasan dan penghalusan pengetahuan. Tahap ini ditandai dengan berbagai 
kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, 
baik dari sisi keluasan dan kedalamannya. Berbagai kegiatan yang fokus pada 
kegiatan analisis perlu dilakukan untuk meningkatkan level kognitif sampai 
pada tingkat tinggi (HOTS/ High Order Thinking Skill). 

6.3 Penerapan pengetahuan dalam kehidupan. Tahap ini ditandai dengan berbagai 
tugas (aktivitas belajar) untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, berkreasi, 
berkolaborasi, dan berkomunikasi sesuai dengan keilmuan yang dipelajari  
dan terampil memecahkan masalah dalam kehidupan riil, serta mengapresiasi 
nilai-nilai kehidupan.

Dengan tiga fase pengalaman belajar ini secara siklistik, mahasiswa akan memiliki 
pengalaman belajar yang penuh penghayatan dan dapat mencapai dimensi belajar 
paling tinggi, yakni habit of mind, yang yang ditandai oleh kemampuan berpikir kritis, 
kreatif, dan self-regulated. Pada tingkat inilah kapabilitas personal akan terbentuk.

Dari sisi aktivitas belajar, belajar berbasis kehidupan tidak menentukan jenis 
dan strategi dan model pembelajaran tertentu, namun lebih menekankan aktivitas 
belajar apa yang tepat pada tiap tahapan belajar tersebut di atas. Beberapa alternatif 
model dan strategi pembelajaran dapat dipilih untuk kebutuhan tersebut, diantaranya 
Problem Based Learning, Project Based Learning, dan sejenisnya. Dengan pola ini 
diharapkan dosen dapat berkreasi untuk menciptakan model atau strategi belajar 
yang lebih inovatif sesuai dengan konsep BBK.

Disamping memberikan kebebasan pada dosen untuk memilih berbagai jenis strategi 
dan model belajar yang tepat, kurikulum UM mempersyaratkan dosen untuk memanfaatkan 
pembelajaran on-line sebagai satu kesatuan dalam merancang pengalaman belajar. 
Keterpaduan pembelajaran on-line dan off-line tersebut diwujudkan dalam bentuk 
rancangan pembelajaran yang harus disiapkan dalam pembelajaran on-line sebanyak 
30%. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UM telah menyediakan Sistem Pengelolaan 
Pembelajaran On-Line (SIPEJAR) yang harus dimanfaatkan dalam pembelajaran secara 
terintegrasi baik untuk pembelajaran off-line maupun on-line.
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Integrasi BBK dan pilihan strategi dan model belajar tampak dalam standar proses 
BBK berikut. 

Gambar 4.3. Standar Proses Belajar Berbasis Kehidupan

7. Mengembangkan material pembelajaran
Material pembelajaran yang seringkali diistilahkan “bahan pembelajaran” 

merupakan serangkaian perangkat pembelajaran yang dapat digunakan oleh 
mahasiswa untuk belajar, sehingga mendapatkan pengalaman belajar serta mencapai 
capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Material pembelajaran dikembangkan 
berdasarkan capaian pembelajaran matakuliah dan sub CPMK, serta pendekatan 
dan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Wujud material pembelajaran bisa 
berupa berbagai media pembelajaran baik media cetak maupun non cetak.

Sejalan dengan integrasi sistem pembelajaran off-line dan on-line baik dalam 
rancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, serta dikembangkannya 
SIPEJAR sebagai bentuk fasilitasi pembelajaran di UM, maka suatu keharusan bagi 
setiap dosen untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan belajar mahasiswa tersebut. 

    
8. Mengembangkan Penilaian Capaian Pembelajaran

Yang dimaksud dalam mengembangkan penilaian pembelajaran adalah 
menentukan tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran, untuk mengetahui 
tingkat capaian pembelajaran mahasiswa.  Dalam mengembangkan penilaian ini 
harus memperhatikan prinsip penilaian; teknik penilaian; mekanisme dan prosedur 
penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Penyusunan instrumen penilaian capaian pembelajaran dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data kemajuan belajar mahasiswa, yang kemudian data tersebut 
digunakan untuk melakukan evaluasi derajat ketercapaian belajar mahasiswa. 
Ada dua tantangan dalam melakukan asesmen, yaitu penentuan indikator/kriteria 
observasi dan teknik pencatatan/ pengukuran. Dua hal ini perlu mendapat perhatian 
di dalam pengembangan instrumen penilaian capaian belajar.
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B. PENYUSUNAN RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER
Rencana Perkuliahan Semester (RPS) disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan unsur SCPL yang dibebankan pada matakuliah 
terkait. RPS disusun untuk 16 kali pertemuan yang memberikan gambaran tentang 
aktivitas mahasiswa dalam satu semester untuk mencapai kemampuan sesuai dengan 
CPMK yang ditetapkan. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang 
berpusat pada mahasiswa (student centred learning)  dan berorientasi pada paradigma 
belajar berbasis kehidupan (BBK). Komponen RPS meliputi: 

1) Identitas Matakuliah
Identitas Matakulliah minimal berisi nama program studi, nama dan kode 
Matakuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu.

2) Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL), 
Pada poin ini tuliskan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (SCPL) yang 
dibebankan pada matakuliah (nomor dan rumusan SCPL). Informasi tentang 
ini dapat dilihat pada Dokumen Proses Pengembangan Kurikulum Prodi.

3) Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) dan sub CPMK 
Rumusan CPMK menggambarkan capaian pembelajaran matakuliah yang 
selaras dengan SCPL dan sesuai dengan bahan kajian yang telah ditetapkan. 
Bagaimana rumusan CPMK dan sub CPMK dapat dilihat pada uraian di atas. 

4) Materi pokok perkuliahan
Materi perkuliahan adalah bahan kajian atau sub bahan kajian yang telah 
tertuang dalam deskripsi matakuliah, yang dapat berupa topik/sub topik atau 
pokok bahasan/sub pokok bahasan, baik berbentuk fakta penting/esensial, 
konsep, prinsip, maupun prosedur. 

5) Pengalaman belajar
Pengalaman belajar disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan 
proses aktivitas belajar sebagai perwujudan dari model atau strategi 
perkuliahan tertentu, serta menggambarkan penerapan pendekatan Belajar 
Berbasis Kehidupan (BBK). Deskripsi pengalaman belajar meliputi aktivitas 
belajar off-line maupun on-line baik dilakukan secara sinkron maupun 
asinkron. Bagaimana pengalaman belajar disusun dapat dilihat dalam uraian 
tahapan penyusunan rancangan pembelajaran. 

6) Sumber belajar/media/bahan ajar
Pada bagian ini, tuliskan berbagai sumber, media, dan bahan ajar yang 
digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa. Sumber tersebut 
dapat berupa internet/website, bahan presentasi, artikel, video, peraga, 
gambar, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembelajaran 
on-line maupun off-line. 

7) Penilaian hasil belajar
Penilaian hasil belajar adalah proses mengukur dan menilai kemampuan 
mahasiswa yang ditargetkan secara memadai dengan memenuhi prinsip 
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian hasil belajar 
minimal mencakup kriteria, indikator, bobot penilaian, serta instrumen penilaian.
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C. PENYUSUNAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang menggambarkan siklus aktivitas pengalaman belajar, yang harus dilalui oleh 
mahasiswa untuk menguasai CPMK/ Sub-CPMK. Satu mata kuliah bisa terdiri atas 
beberapa CPMK / sub CPMK, dan setiap CPMK / sub CPMK dikembangkan menjadi 
menjadi satu Satuan Acara Pekuliahan, yang di dalamnya terdapat siklus tahapan BBK 
yang terdiri atas tahap penguasaan konsep, penghalusan konsep, dan penerapan 
konsep dalam kehidupan nyata.  Hal ini berarti kalau dalam satu matakuliah terdapat 
empat CPMK, maka akan terdapat empat siklus Satuan Acara Perkuliahan dalam 
satu semester. Atau akan terdapat dua siklus Satuan Acara Perkuliahan apabila 
dua CPMK digabungkan menjadi satu Satuan Acara Perkuliahan.  Dosen diberi 
kewenangan sepenuhnya untuk menentukan berapa SAP yang akan dibuat dalam 
satu semester. 

Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka penyusunan SAP dapat dilakukan 
sebagai berikut:     

1) Identifikasi CPMK / sub CPMK serta menentukan berapa satuan Acara 
Perkuliahan yang akan dibuat dalam satu semester. 

2) Tentukan berapa kali pertemuan yang dibutuhkan untuk setiap satuan acara 
perkuliahan sehingga waktu yang tersedia dalam satu semester dapat 
termanfaatkan dalam siklus satuan acara perkuliahan tersebut. 

3) Susunlah setiap satuan acara perkuliahan dengan urutan komponen sebagai 
berikut: 
3.1 Tuliskan topik dari satuan acara perkuliahan tersebut
3.2 Tuliskan CPMK dan sub CPMK yang akan dicapai dalam SAP tersebut. 

Rumuskan aktivitas / pengalaman belajar  berdasarkan siklus Belajar 
Berbasis Kehidupan (tahap perolehan pengetahuan, penghalusan/
penguatan pengetahuan dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan), 
sesuai dengan waktu yang anda sediakan untuk satu SAP tersebut. 

3.3 Deskripsikan strategi / model belajar yang anda pilih dalam bentuk 
rumusan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada 
setiap siklus BBK.

3.4 Tentukan sasaran / jenis evaluasi yang dijadikan tolok ukur keberhasilan 
dari setiap pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa.   

4) Rumuskan sejumlah Satuan Acara Perkuliahan sehingga terpenuhi waktu 
dalam satu semester. Aktivitas tersebut terjabar dalam kegiatan offline, atau 
online, baik dalam bentuk sinkron dan/ataupun asinkron. 

Mendasarkan pada tahapan tersebut di atas tampak bahwa pengembangan 
kurikulum pembelajaran merupakan tahapan kerja setelah kurikulum prodi terstruktur 
dan terjabar dalam tiap semester, serta terdeskripsikan beban atau bahan kajian 
masing-masing mata kuliah (tampak dalam katalok kurikulum setiap program studi. 
Dalam penerapan kurikulum pembelajaran bercirikan Belajar Berbasis Kehidupan 
(Life Base Learning) dalam mengembangkan kapabilitas mahasiswa, maka desain  
pengembangan kurikulum pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut.

Course Materials

Handouts

Instrumen 
Evaluasi

Media

Media

Instru-
men 

Handouts

Materi 
Ajar

STRUKTUR KURIKU-
LUM

Deskripsi SCP



40 -- Panduan Pengembangan Kurikulum 

Gambar 4.1. Pengembangan Standar Desain Pembelajaran
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A. PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengkaji keterlaksanaan dan dampak 

dari penerapan kurikulum Prodi. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh 
program studi dan Satuan Penjaminan Mutu secara terprogram dan terus menerus. 
Pelaksanaan monitoring kurikulum prodi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

1) Objektif, artinya dalam melakukan monitoring dan evaluasi harus berpijak 
pada realita yang ada. Data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari 
data yang nyata dan akurat.

2) Komprehensif, artinya monitoring dilakukan atas semua komponen kurikulum 
(baik komponen kurikulum formal maupun komponen kurikulum pembelajaran.

3) Efisien, artinya dalam melakukan monitoring dan evaluasi harus 
mempertimbangkan aspek waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan

4) Berkesinambungan, artinya monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus 
menerus dan  hasilnya ditindaklanjuti untuk memperbaiki kualitas kurikulum

5) Sistematis, artinya monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai pedoman evaluasi 
kurikulum

6) Dilakukan oleh evaluator mempunyai kemampuan yang memadahi di bidang 
kurikulum dan memiliki integritas/ kejujuran tinggi

B. STANDAR MUTU CAPAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM
Untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan kurikulum, unit pengelola program 

studi dan perguruan tinggi memiliki kewajiban sebagai berikut.
1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah sesuai dengan Panduan Pengembangan Kurikulum UM.
2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar 

penilaian yang telah ditetapkan UM untuk menghasilkan lulusan yang kapabel.
3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik.
4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data 

dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan 
mutu pembelajaran.

C. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum disampaikan sebagai 

berikut.
1) Penentuan kebijakan evaluasi kurikulum
2) Penentuan desain evaluasi kurikulum
3) Perancangan instrumen monitoring dan evaluasi
4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
5) Pengumpulan dan pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi kurikulum
6) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut.
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