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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengembangan Kurikulum UNNES
Sejarah kelembagaan UNNES berawal dari lembaga-lembaga pendidikan
guru di atas jenjang sekolah menengah atas yang didirikan pemerintah kolonial
Belanda. Pada saat itu pemerintah kolonial mendirikan Middelbaar Onderwijzer A
Cursus (MO-A) dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B). Pascakemerdekaan,
melalui Peraturan Pemerintah No. 41/1950, MO-A dijadikan Kursus B-I dan MO-B
dijadikan Kursus B-II, yang dipertahankan hingga tahun 1960. Pada perkembangan
selanjutnya kursus ini tidak dilanjutkan, kemudian diintegrasi ke dalam sistem
pendidikan tinggi yang sudah ada pada saat itu. Melalui Keputusan Sekretaris
Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 108487/S,
tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II ditingkatkan statusnya
menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan induk Universitas
Diponegoro (Undip) di Semarang. FKIP Undip ini memiliki cabang di Surakarta, yang
merupakan integrasi Kursus B-I dan Kursus B-II di kota tersebut. Pada tahun 1963
Jurusan Pendidikan Jasmani, yang semula merupakan bagian dari Kursus B-II
kemudian menjadi bagian FKIP Undip, dipisah dan ditingkatkan statusnya menjadi
Sekolah Tinggi Olahraga (STO). Pendirian STO ini didukung oleh Keputusan Menteri
Olahraga No. 23 Tahun 1963, tanggal 19 April 1963, dan karenanya berada di
bawah koordinasi Departemen Olahraga.
Dalam perjalanannya, FKIP Undip tetap menjalankan program-programnya
di bawah koordinasi Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).
Pada tahun 1962 Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K)
mendirikan lembaga baru bagi pendidikan guru, yaitru Institut Pendidikan Guru
(IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Hal ini tentu saja
berpotensi menimbulkan dualisme dalam pendidikan guru. Untuk menghindari
kemungkinan tersebut, melalui Keputusan Presiden RI No. 1/1963 tanggal 3
Januari 1963, ditetapkan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (IKIP) dengan status yang setara dengan universitas di lingkungan
Departemen PTIP. Atas dasar kebijakan ini, melalui Keputusan No. 55 Tahun 1963,
tanggal 22 Mei 1963 Menteri PTIP mendirikan IKIP. Sebagai tindak lanjut,
diterbitkan pula Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD dan K No. 32
tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta,
Bandung, Malang, dan Yogyakarta ke dalam satu institusi baru yaitu IKIP.
Perubahan itu tidak serta merta berimbas berdirinya IKIP Semarang. Hal ini
terjadi karena muncul anggapan bahwa FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang
Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri. Untuk menengahi hal ini melalui
Keputusan No. 35 Tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964, Menteri PTIP menetapkan halhal berikut.
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1) FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Semarang, dengan
membuka sejumlah jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Bahasa Prancis, Seni Rupa, Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Pasti, Ilmu
Alam, Ilmu Pesawat, Ilmu Kimia, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Pendidikan
Jasmani, Didaktik Kurikulum, dan Pendidikan Sosial.
2) FKIP Undip Cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta Cabang
Surakarta.
IKIP Yogyakarta Cabang Semarang mengalami perkembangan yang pesat.
Untuk mendukung perkembangannya, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan No.
40 Tahun 1965, tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang
Semarang menjadi IKIP Semarang. Lembaga baru ini memiliki lima fakultas yaitu
Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan
Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik.
Keputusan ini Selanjutnya, berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan
Keputusan Presiden RI No. 271 Tahun 1965, tanggal 14 September 1965. Menyusul
peningkatan status ini pula, melalui Keputusan No.042/O/77, tanggal 22 Februari
1977, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengembalikan program pendidikan
guru olahraga induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu
Keolahragaan (FKIK). Perkembangan ini terus berlanjut, dan berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 52/1982, ditetapkan IKIP Semarang memiliki enam
fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
(FPBS), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknologi
dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).
Bersama sejumlah IKIP di Indonesia, pada tahun 1999 IKIP Semarang
mendapatkan perluasan mandat (wider mandate) untuk tidak saja
mengembangkan disiplin kependidikan dan keguruan, tetapi juga ilmu-ilmu murni
dan terapan di luar bidang kependidikan dan keguruan. Perluasan mandat ini
tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999. Menyusul kebijakan
ini, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
278/O/1999 yang berisi aturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNNES
dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.225/O/2000 tentang
Statuta UNNES. Dalam Statuta UNNES ditetapkan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP),
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu
Keolahragaan (FIK). Pada perkembangan selanjutnya lahir dua fakultas baru pada
tahun 2006 dan 2007. Dua fakultas tersebut adalah Fakultas Ekonomi yang
merupakan pengembangan dari Jurusan Ekonomi yang semula berada di bawah
koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum yang merupakan
pengembangan dari Program Studi Ilmu Hukum pada yang semula berada di
bawah koordinasi Fakultas Ilmu Sosial.
Pada Ttahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.
362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada
4

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan kebijakan itu pengelolaan
kelembagaan UNNES mengalami perubahan menjadi satuan kerja Badan Layanan
Umum (BLU). Sebagai konsekuensinya beberapa perangkat lainnya mengalami
perubahan, antara lain Renstra UNNES menjadi Renstra Bisnis, dan perubahan
SOTK dengan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M). Perubahan Biro menjadi Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan, dan Kerjasama (BAAKK), Biro Administrasi Umum dan
Kepegawaian (BAUK), dan Biro Perencanaan dan Keuangan (BAPK) yang
merupakan penggabungan antara Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem
Informasi (BAPSI) dengan Bagian Keuangan BAUK.
Sebagai Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
dan penyelenggara program nonkependidikan, UNNES menempuh sejumlah
kebijakan untuk mewujudkan tugas kelembagaan secara berkelanjutan. Salah satu
kebijakan yang dimaksud adalah mengembangkan kurikulum. Disadari benar
kurikulum merupakan instrumental input yang akan menentukan arah
pengembangan pendidikan. Melalui pengembangan kurikulum dapat didesain
layanan terbaik untuk mahasiswa. Kurikulum UNNES dikembangkan ke arah
terwujudnya program pendidikan yang relevan, seimbang, responsif, sesuai
dengan tuntutan kebutuhan pemangku kebijakan dan perkembangan zaman.
Dalam rangka itu semua terwujudlah Kurikulum UNNES Tahun 2000, kurikulum
pertama yang lahir setelah IKIP Semarang berubah menjadi UNNES.
Selain merespons perubahan dan perkembangan kelembagaan IKIP
Semarang menjadi UNNES, Kurikulum 2000 juga merupakan respons terhadap
keluarnya Surat Keputusan Mendikbud Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.Berdasarkan
peraturan perundangan tersebut diperkenalkan kelompok-kelompok mata kuliah,
yaitu (1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), (2) Kelompok
Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), (3) Kelompok Mata kuliah Keahlian
Berkarya (MKB), (4) Kelompok Mata kuliuah Perilaku Berkarya (MPB), dan (5)
Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).Kurikulum 2000 ini
bercorak content-based curriculum atau kurikulum berbasis isi. Kurikulum berbasis
isi didasarkan pada konsep kemampuan minimal penguasaan pengetahuan,
keterampilan dan sikap sesuai sasaran program studi. Dalam kerangka ini, evaluasi
atas keberlakuan kurikulum menjadi domain otoritas universitas.
Setelah digunakan selama enam tahun, Kurikulum UNNES 2000 ditinjau
ulang dan dievaluasi. Latar belakang utama perubahan kurikulum UNNES Tahun
2000 ini adalah adanya pergeseran fondasi kurikulum dari yang semula contentbased curriculum menjadi competence-based curriculum. Model ini didasarkan
pada konsep kompetensi seseorang untuk dapat melakukan tindakan cerdas
penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat
dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini
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maka assesment menjadi domain dari masyarakat. Pengembangan Kurikulum
UNNES Tahun 2006 yang berbasis kompetensi ini merupakan tindak lanjut dari
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Dalam Kurikulum Tahun 2006 inilah mulai
diperkenalkan adanya kelompok mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam
kategori kurikulum inti dan kelompok mata kuliah yang merupakan kurikulum
institusional.
Kurikulum UNNES Tahun 2006 terus mengalami penyempurnaan setelah
diimplementasi. Seiring dengan berlakunya Kurikulum Tahun 2006, UNNES
berkembang secara dinamis. Dinamika ini antara lain didorong oleh perubahan
internal UNNES, utamanya visi UNNES untuk menjadi sebagai universitas bertaraf
internasional yang Sehat, Unggul, Sejahtera (Sutera). Untuk mencapai visinya itu
dilakukan peningkatan mutu proses pembelajaran sebagai media pembentukan
kompetensi lulusan yang berkarakter dengan tetap mengacu kepada tujuan
pendidikan di UNNES. Pada kurun waktu ini pendidikan di UNNES dirancang
dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih
berfokus pada pengajaran oleh dosen (faculty-centered teaching) ke arah fokus
pada pembelajaran oleh mahasiswa (student-centeredlearning) dengan basis riset
berkelanjutan.
Pada kurun berlakunya Kurikulum UNNES Tahun 2006 ini pula terjadi
pembenahan di bidang akademik yang sangat signifikan, yakni pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan TIK dalam proses
administrasi akademik dikenal dengan Sistem Akademik Terpadu UNNES (Sikadu).
Dalam kurun waktu ini pula secara kelembagaan terjadi dinamika yang sangat
cepat. Hal ini ditandai lahirnya dua fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan
Fakultas Hukum. Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi Kurikulum
UNNES Tahun 2006 disempurnakan menjadi Kurikulum UNNES 2008. Perubahan
fundamental pada Kurikulum 2008 adalah munculnya mata kuliah wajib
universitas, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Statistika.
UNNES berkembang sangat pesat. Perkembangan UNNES yang sangat pesat
ini selanjutnya ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 59 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNNES. Pada
peraturan perundangan tersebut tergambar secara jelas kelembagaan UNNES.
Dalam OTK ini UNNES terdiri atas 8 Fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana.
Dengan kelembagaan yang baru ini, UNNES bermaksud memperluas spektrumnya
dalam tataran dunia.
Bersamaan dengan pengembangan organisasi tersebut, UNNES juga
memperkenalkan diri dengan sebuah tag-line baru yaitu Universitas Konservasi.
Dengan Universitas Konservasi, UNNES mengukuhkan diri sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi mengacu
pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
secara lestari) sumber daya alam dan seni budaya, serta berwawasan lingkungan.
Pada perkembangannya tag-line beru tersebut dikukuhkan sebagai identitas
6
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universitas, melalui Deklarasi UNNES sebagai Universitas konservasi tanggal 12
Maret 2010. Dalam perkembangan selanjutnya, universitas konservasi menjadi
bagian dari visi UNNES yang baru sebagaimana tercantum di dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2011 tentang Statuta UNNES. Di
dalam Statuta UNNES visi UNNES dirumuskan secara jelas, yaitu “Menjadi
Universitas Konservasi Bertaraf Internasional yang Sehat, Unggul dan Sejahtera
pada Tahun 2020” yang dalam pengembangan berikutnya menjadi “Menjadi
Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional”.
Di samping isu dan komitmen konservasi, hal fundamental lain yang terkait
dengan dinamika UNNES adalah visi UNNES yang Sehat, Unggul, dan Sejahtera
(UNNES Sutera). Visi ini diintroduksi mulai tahun 2007. Namun, gema visi ini baru
dirasakan pada level manajemen/administrasi universitas saja. Adapun
pengaruhnya pada sektor akademik dan sumbangannya bagi pengembangan
kurikulum UNNESbelum dapat dirasakan secara signifikan. Posisi kuat UNNES
Sutera sebagai tag-line memang hampir tidak dapat diragukan lagi. Namun,
sebagai tata nilai yang semestinya menjadi bagian dari roh aktivitas akademik,
UNNES Sutera belum dapat dirasakan kehadiran dan dampaknya. Terdapat dua
persoalan penting yang menyebabkan hal itu terjadi.
Persoalan pertama bersumber pada kekurang-jelasan status UNNES Sutera
dan Universitas Konservasi dalam struktur bangunan filosofis dan raison d’etre
UNNES kontemporer. Keduanya sama-sama diusung sebagai unsur yang
membangun konstruksi Visi UNNES 2020. Akan tetapi posisi keduanya dalam
kedua konteks bangunan filosofi UNNESbelum dapat membumi dan mewujud
hierarkinya. Akibatnya, baik Visi Sutera dan Universitas Konservasi belum dapat
diterjemahkan secara nyata ke dalam sektor kurikulum akademik UNNES, selain
melalui penambahan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pendidikan
Konservasi.
Persoalan kedua berbeda dari Universitas Konservasi, visi Sutera tidak
memiliki dukungan dokumen naskah akademik yang memadai. Sementara
Universitas Konservasi, meskipun memilikinya, dokumen yang ada tidak mudah
diakses. Akibat kekosongan ini, Visi Sutera mendapatkan interpretasi yang tidak
established dan tidak pula official. Ini mengakibatkan, kalaupun visi tersebut akan
dibawa ke sektor akademik bahkan sampai ke tingkat mikro perkuliahan,
interpretasinya pun menjadi sangat beragam, tergantung sudut pandang dan
kerangka penafsirnya.
Di samping dua hal itu, UNNES juga dihadapkan pada sejumlah tantangan
baik pada level nasional maupun internasional, terlebih apabila dikaitkan dengan
salah satu pilar dari visi UNNES, yakni menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi
Internasional. Tantangan ini antara lain berupa (1) kurangnya kurikulum terapan
yang berpotensi menjadi intelectual property, (2) kurangnya kompatibilitas
kurikulum universitas dengan kebutuhan stakeholders dan pengguna, dan (3)
kurangnya diversifikasi dan speasialisasi lulusan yang menyebabkan banyak pasar
yang bersifat khusus belum bisa menyerap lulusan tersebut. Ini berimplikasi pada
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redahnya relevansi, peran, kontribusi, dan mobilitas sosial UNNES pada level
internasional.
Untuk mengatasi sejumlah kendala itu, tahun 2012 UNNES
mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan lulusan baik dari program studi
kependidikan maupun nonkependidikan agar kompetitif dalam persaingan global.
Kurikulum 2012 itu kemudian dinamai Kurikulum Berbasis Kompetensi dan
Konservasi (KBKK). KBKK mengusung ide-ide global dan bertindak lokal untuk
membumikan ide-ide global. KBKK ditandai dengan adanya mata kuliah Pendidikan
Lingkungan Hidup yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa UNNES agar
menginternalisasi nilai-nilai global yaitu cinta lingkungan. Pengembangan KBKK
dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut.
1)

Lingkungan dan Kebudayaan
Sudah banyak universitas di dunia yang memfokuskan kegiatan akademik
dan riset mereka dalam memperkuat sustainable future. Gerakan untuk
menggunakan bahan bakar hijau dan mempersiapkan ketahanan pangan untuk
penduduk dunia yang baru saja mencapai 7 milyar. Gerakan ini secara langsung
dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dunia mengalami krisis multidimensi di
bidang lingkungan. Eksploitasi alam dan modus ekonomi selama ini telah
memunculkan akibat-akibat yang tidak terperikan sebelumnya, mulai dari
kelangkaan sumber energi yang tidak terbarukan hingga pemanasan global. Pada
masa mendatang hal ini berpotensi memunculkan konflik-konflik regional atau
global, dan secara langsung mengancam sendi-sendi kebudayaan dan
kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan terobosan melalui sistem pembelajaran yang
memungkinkan generasi muda kini untuk mengembangkan wawasan dan
kesadaran tentang krisis yang ada dan cara-cara penanganannya. UNNES harus
memiliki andil dalam gerakan ini dengan cara memasukkan konsep sustainable
future dan pentingnya membangun masa depan dunia yang lebih baik dan lestari
melalui kurikulum.
2)

Masyarakat Digital
Dunia terasa sebagai rangkaian ruang yang tanpa jarak berkat berbagai
kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Informasi kini dapat menyebar secara
massif dalam kecepatan yang tidak terperikan sebelumnya. Kemajuan ini juga
berimbas pada dunia pendidikan. Informasi dan sumber belajar digital, kini
membanjir di dunia maya. Sayangnya sumber belajar dalam jumlah yang banyak ini
seringkali tanpa ada struktur yang baik padahal sumber belajar yang tidak baik ini,
meskipun banyak jumlahnya, sesungguhnya sama buruknya dengan dengan
sumber belajar yang terbatas. Dengan daya dukung teknologi informasi dan
komunikasi yang telah dimiliki, UNNES pelu mengarahkan program studi untuk
mengembangkan kurikulum yang memungkinkan pengoptimalan teknologi
tersebut baik sebagai bidang keilmuan, sumber belajar, maupun media belajar dan
pada akhirnya akan berkembang menjadi virtual classroom ketika infrastruktur
8
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sudah memungkinkan. Berkenaan dengan ini maka perkembangan infrastruktur IT
juga harus diatur agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum.
3) Migrasi dan Mobilitas Global
Indonesia sudah menandatangani FTA (Free Trade Act) dengan sejumlah
komunitas ekonomi dan beberapa negara seperti anggota ASEAN dan China.
Dampak ikutan dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah melimpahnya produkproduk impor dengan harga murah yang membanjiri pasar domestik. Banjir produk
impor murah in juga diiringi dengan, masuknya sumber daya manusia dengan skill
madya dan ahli ke pasar domestik tanpa ada hambatan yang berarti.
Efek lanjutan dari dinamika tersebut adalah (1) barang impor murah yang
masuk ke pasar domestik dapat mengalahkan produk lokal, yang kemudian akan
mengancam produktivitas perusahaan lokal sehingga mengurangi penyerapan
SDM lokal dan (2) tenaga madya dan tenaga ahli yang masuk ke bursa kerja
domestik juga potensial mengalahkan tenaga kerja lokal dalam persaingan kerja.
Untuk itu diperlukan penguatan terhadap sumber daya manusia dengan
membekali mereka keterampilan dan karakter yang diperlukan dalam persaingan
global. UNNES perlu merespons hal ini dengan memasukkan unsur-unsur tersebut
dalam kurikulumnya. Dengan cara demikian, diharapkan lulusan UNNES dapat
berkompetisi di tengah derasnya migrasi dan mobilitas global.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan adanya aliran barang,
jasa, tenaga terampil, investasi, dan permodalan. Beberapa skilled labor sudah
diratifikasi oleh negara anggota MEA untuk bisa bekerja di negara tersebut. Hal ini
merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi Indonesia. Apabila MEA ini tidak
direspons dengan pengembangan SDM yang memadai yang mampu bersaing
secara global, MEA akan menjadi ancaman yang cukup serius. Oleh karena itu,
Universitas Negeri Semarang sudah mengukuhkan dirinya sebaga universitas yang
bertaraf internasional yang akan membekali lulusannya agar mampu bekerja tidak
hanya di tataran lokal, tetapi mampu bersaing di tingkat regional maupun global.
4) Pasar Internasional
Walaupun globalisasi merupakan tantangan tersendiri, konsep yang sama
juga berlaku pada “bisnis dan industri” pendidikan. Selama ini banyak mahasiswa
Indonesia, utamanya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang
memilih belajar di luar negeri. Namun, kini muncul pula kecenderungan perguruan
tinggi luar negeri membuka kampus-kampus baru di Indonesia, atau di negeranegara tetangga yang lebih dekat dan lebih murah dalam hal living cost, seperti
Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan tinggi
sendiri tidak lepas dari dampak dinamika pasar internasional. Dengan visi 2020-nya
UNNES tentu saja bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan
penyelenggaran yang layak dan menarik bagi mahasiswa asing, peneliti asing, dan
pengajar asing. Sementara pada saat yang sama tetap seimbang dalam melayani
kepentingan pembangunan nasional. Kurikulum UNNES harus secara langsung
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menjadi kontribusi pada peningkatan rating, peringkat, akreditasi, dan
standardisasi yang dapat menopang misi ini.
5) Ekonomi Berbasis Pengetahuan
Pada masa lalu pertumbuhan ekonomi dan nilai ekonomi ditentukan oleh
modal, yang seringkali tidak terbarukan. Namun era informasi mengubah hal itu,
data serta informasi dan kemampuan mengolah keduanya itulah yang kini menjadi
penopang ekonomi. Hal ini telah memunculkan industri baru yang tidak pernah
dikenal sebelumnya, yaitu industri kreatif. Diperkirakan di masa datang sektor
inilah yang akan mengendalikan ekonomi dan tata dunia pada umumnya. Hal ini
perlu direspons UNNES dengan cara menginjeksi para calon lulusannya
kemampuan untuk menggali, menggolah, dan mendayagunakan data dan
informasi secara maksimal. Mahasiswa harus memahami bahwa di era informasi
ini pengetahuan dapat bernilai ekonomis. Penelitian dapat bernilai hak kekayaan
intelektual baik hak cipta maupun paten. Kegiatan dan kreatifitas dapat
menghasilkan profit. Perbedaan dan ide baru dapat menghasilkan nilai tambah.
Kurikulum harus dapat menggiring peserta didik untuk mengembangkan intangible
assets seluas-luasnya.
Ekonomi berbasis pengetahuan juga bermakna bahwa perekonomian
Indonesia harus melangkah dari perekonomian yang bersifat ekstraktif sumber
daya alam menuju perekonomian yang didukung oleh sektor riil dan sektor jasa
yang mapan. Pergeseran industri dari hulu ke industri hilir sudah harus segera
dilakukan secara massif, karena akan menmberikan nilai tambah ekonomi yang
sangat signifikan. Pergeseran industri inilah yang membutuhkan dukungan ilmu
pengetahuan diyakini akan mampu meningkatkan Gross Domestic Product (GDP)
seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju.
Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dikeluarkannya Peraturan
Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan penyusunan kurikulum. Hal yang
mendasari terjadinya perubahan tersebut adalah kelemahan kurikulum terdahulu
yang berbasis kompetensi (KBK), hanya mendasarkan pengembangannya pada
kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan dilakukan oleh perwakilan
penyelenggara prodi yang akan disusun kurikulumya. Selain itu, ditemukan
ketiadaan parameter yang jelas pada KBK sehingga sulit ditentukan ukurannya
dalam hal menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi
atau lebih rendah ketimbang yang lainnya. Atas dasar inilah KKNI hadir untuk
memberikan parameter yang jelas berupa jenjang kualifikasi mulai dari jenjang
terendah yaitu level 1 sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu level 9. Setiap jenjang
dalam KKNI memiliki kesepadanan dan kesetaraan dalam hal kemampuan kepada
lulusan perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan level capaian pembelajaran
progra studi pada jenjang tertentu.
Dorongan perkembangan global pada saat ini menuntut adanya kesetaraan
kemampuan dan pengakuan atas capaian pembelajaran di setiap perguruan tinggi
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yang telah disetarakan secara internasional ditandai dengan hadirnya KKNI.
Dengan dikembangkannya KKNI tersebut, dengan sendirinya sejak tahun 2015
mengalami pergeseran dengan memberikan ukuran-ukuran standar penyetaraan
atas capaian pembelajarannya. Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Knservasi) yang
didasarkan pada KKNI ini mengatur pencapaian yang setara terhadap kemampuan
lulusan perguruan tinggi yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusan
setiap perguruan tinggi.
Atas dasar kondisi dan tuntutan sebagaimana telah dikemukakan, UNNES
menyelaraskan daya dukung kapasitas akademiknya terhadap tuntutan-tuntutan
pencapaian visi internasionalnya di satu sisi dan dinamika global di sisi lain.Untuk
keperluan itu UNNES mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan lulusan
baik dari program studi kependidikan maupun nonkependidikan. Kurikulum ini
kemudian diberi nama Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi).
B. Tujuan Penyusunan Buku Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)
Pengembangan kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) dimaksudkan
untuk memberikan pola penyelenggaraan pendidikan di UNNES agar memenuhi
standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan jenis dan janjang pendidikan agar
mampu menjawab tantangan jaman, Visi-Misi UNNES, dan kebutuhan stakeholder.
Untuk mencapai maksud tersebut maka disusun buku kurikulum UNNES 2015
(KKNI dan Koservasi) dengan tujuan sebagai berikut.
1)

Menetapkan Rambu-Rambu bagi Program Studi di UNNES dalam
Mengembangkan Kurikulum
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) yang sesuai dengan KKNI dan
konservasi ini menjadi acuan bagi program studi dalam menyusun kurikulumnya.
2)

Merumuskan Panduan bagi Standar Layanan Pembelajaran yang Ada di
Lingkungan Prodi
Program peningkatan standar layanan pembelajaran di UNNES
dikembangkan dengan berlandaskan pemahaman bahwa semua isi pendidikan
dikemas dalam kurikulum untuk diimplementasi dalam bentuk proses
pembelajaran. Mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu proses
pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada pemberdayaan dan pengalaman
belajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensi lulusan. Pembelajaran
dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
partisipasi aktif dengan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
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dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangannya.
Dalam kerangka ini Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) menjadi
panduan agar layanan pembelajaran sesuai dengan standar yang diharapkan.
3) Merumuskan Pedoman Justifikasi Akademik terhadap Kurikulum di Lingkungan
UNNES
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, memunculkan
tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.
Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya
pembaharuan kurikulum. Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)
merupakan wujud dari respons UNNES terhadap tuntutan dan perkembangan
zaman.
C.

Manfaat Buku Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)
Kurikulum UNNES 2015 (KKNI danKonservasi) diharapkan dapat bermanfaat
sebagai berikut:
1) sebagai bahan standardisasi yang dapat diacu secara formal dan
menyeluruh oleh program studi di lingkungan UNNES;
2) sebagai dasar panduan layanan pembelajaran sehingga kualitas
pembelajaran dapat ditingkatkan; dan
3) sebagai acuan untuk memperbaharui kurikulum yang disesuaikan
dengan permintaan potential users.
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BAB 2
LANDASAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM UNNES
A. Urgensi Pengembangan Kurikulum
Banyak literatur tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negaranegara maju, menyuguhkan beragam pengertian. Kurikulum itu bukan sekadar
sederet mata kuliah saja, tetapi mencakupi semua pengalaman belajar (learning
experiences) yang dialami mahasiswa dan mempengaruhi perkembangan
pribadinya. Dalam catatan Longstreet (1993) diketahui, bahwa ahli kurikulum
seperti Alberty (dalam Longstreet 1993) memandang kurikulum sebagai semua
kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa di bawah tanggung jawab kampus (all
of the activities that are provided for the students by the school). Kurikulum tidak
dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi juga mencakupi kegiatankegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kelas.
Karakteristik kurikulum memerlukan pengetahuan atas perbedaan definisi
yang sangat beragam. Sebagaimana disarankan Schubert (1986:49), pilihan UNNES
terhadap karakteristik-karakteristik kurikulum yang dimaksud mencakupi (1)
curriculum as subject matter, (2) curriculum as experience, (3) curriculum as
intention, (4) curriculum as cultural reproduction, dan (5) curriculum as “curere”.
Selain formulasi definisi itu, banyak juga ditemukan dalam literatur karya
anak bangsa yang mengkaji dimensi definisi kurikulum. Hasan (2008:19-25)
mengemukakan bahwa kini istilah kurikulum memiliki empat dimensi definisi, yang
satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi
kurikulum tersebut adalah (1) kurikulum sebagai suatu ide/gagasan, (2) kurikulum
sebagai suatu rencana tertulis yang hakekatnya merupakan perwujudan dari
kurikulum sebagai suatu ide, (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula
disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi
kurikulum. Secara teoretis dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari
kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan (4) kurikulum sebagai suatu hasil
yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum
sebagai ide/gagasandan kurikulum sebagai rencana pembelajaran dapat juga
disebut sebagai kurikulum tertulis (written curriculum).
Sebelum tahun 2000 proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan
tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai
berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, disebabkan pula oleh
rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian
besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri.
Hal ini bukan suatu kesalahan. Namun, pada situasi global seperti pada saat ini,
dengan ciari percepatan perubahan terjadi di segala sektor, akan sulit bagi
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masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre‐milleniumera) perubahan IPTEKS yang
terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca‐millennium. Jika dipahami dengan lebih
dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan dan jika terjadi
perubahan pada tuntutan dunia kerja, sudah sewajarnyalah proses di dalam
PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan
untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.
Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA,
WTO, GATTS) oleh pemerintah Negara RI, dunia makin mencair dalam
berhubungan dan berinteraksi. Berbagai macam parameter kualitas akan dipasang
untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi.
Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar-Negara‐negara di ASEAN mulai
ditetapkan. Roadmap atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja
professional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap
tersebut dimulai sejak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai
peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian
pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA)
untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki
MRA hingga tahun ini adalah (1) engineers; (2) architect; (3) accountant; (4) land
surveyors; (5) medical doctor; (6) dentist; (7) nurses, dan (8) labor in tourism. Atas
dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai
bidang pekerjaan dan profesi pada era global, diperlukanlah sebuah parameter
kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.
Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global itu, secara
internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi
memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu
dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari
program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan
pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Carut marut kualifikasi
pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi makin
turun.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada pasal 1 dinyatakan bahwa “Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka
penjenjangan kualifiasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan
dan mengintergrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.
KKNI juga disusun sebagai respons atas ratifikasi yang dilakukan Indonesia
pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008
terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan
pendidikan tinggi (The International Convention on the Recognition of Studies,
Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific). Dalam hal ini
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dengan adanya KKNI, negara‐negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan
untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi
tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya
apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia. Rangkuman
bagian ini mirip dengan perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di
Indonesia.
Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kurikulum 1994
mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai
Kurikulum Berbasis Isi (content based curriculum). Pada model kurikulum ini,
ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada setiap program studi.
Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan amanah dari UNESCO melalui
konsep the four pillars of education, yaitu learning to know, learning to do,
learning to be, dan learning to live together (Dellors 1998). Indonesia
merekonstruksi konsep kurikulumnya dari berbasis isi ke Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan
pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan
pada kondisi pasar kerja dan industri.
Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas kurikulum inti dan institusional.
Di dalam mengimplementasi KBK, ditetapkanlah kompetensi utama oleh
kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan
pengguna lulusan, sedangkan kompetensi pendukung dan lain, yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi sendiri.
Munculnya dorongan perkembangan global, pada saat ini dituntut
adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara
internasional. Sebab itulah yang kemudian Pemerintah Republik Indonesia melalui
Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang KKNI. Dengan demikian sejak
tahun
2012
mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian p
embelajarannya dalam implementasi kurikulum.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 yang masih dimoratorium tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program
studi. Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi yang telah diuraikan
sebelumnya, kurikulum dapat berperan sebagai:
1) sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah
penyelenggaraan pendidikannya;
2) filosofi
yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
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3) patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara
penyampaian dan penilaian pembelajaran;
4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial P
T dalam mencapai tujuan pembelajarannya;
5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta
6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat b
agi masyarakat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa kurikulum tidak hanya
berarti sebagai dokumen saja, melainkan juga rangkaian proses yang sangat
kompleks dalam pendidikan.
B. Landasan Filosofis
Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat amanat bahwa salah satu tujuan
nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu
maka pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat strategis. Agar pendidikan di
Indonesia tetap berada pada arah yang benar maka Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia menjadi dasarnya. Dengan berdasar kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka manusia
Indonesia yang dibentuk melalui pendidikan adalah manusia yang Berbasis
Indonesia. Secara lengkap di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berdasarkan rumusan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut tampak jelas
bahwa manusia Indonesia yang ingin dibentuk melalui pendidikan bukan saja
terfokus pada aspek hardskill saja tetapi juga softskill. Manusia Indonesia yang
diharapkan bukan saja manusia yang cerdas intelektualnya tetapi juga manusia
yang memiliki akhlak, watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu,
manusia Indonesia yang diharapkan di masa depan adalah manusia yang
demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, tanggung jawab bukan saja
berdimensi pribadi, dan sosial, tetapi juga berdimensi ekologis.
Dengan dasar tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi
utama menyelenggarakan sistem pendidikan nasional memiliki visi membentuk
manusia Indonesia sebagai insan cerdas dan kompetitif. Cerdas yang dimaksud
adalah cerdas dalam arti luas, baik cerdas intelektual, emosional, sosial, dan
spiritual. Sedangkan kompetitif dimaksudkan agar manusi Indonesian memiliki
daya saing tinggi dalam berkompetisi di kancah persaingan global.
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Universitas Negeri Semarang sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional di dalam dirinya juga melekat fungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan
nasional tersebut, tujuan UNNES dirumuskan untuk (1) menghasilkan tenaga
akademik, profesi, dan vokasi yang memiliki kompetensi unggul; (2) menghasilkan
dan menyebarluaskan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
(3) menghasilkan kebudayaan dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai
konservasi. Untuk memenuhi amanah ini UNNES mengembangkan standar
kurikulum yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.
UNNES memiliki visi untuk menjadi universitas berwawasan konservasi dan
bereputasi internasional. Berdasarkan visi tersebut, ada dua pilar penting dalam
visi UNNES, yaitu konservasi dan internasionalisasi. Konservasi ditempatkan
sebagai roh yang menjiwai seluruh gerak dan dinamika UNNES, bereputasi
internasional (internasionalisasi) diposisikan sebagai target kualitas yang akan
diraih. Universitas konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan,
pengawetan dan pemanfaatan secara lestari) sumber daya alam dan seni budaya,
serta berwawasan lingkungan. Pengembangan UNNES menjadi universitas
berwawasan konservasi memiliki sejumlah tujuan (1) mendukung upaya
pemerintah dalam melaksanakan pengeloklaan sumber alam hayati dan
ekosistemnya; (2) menjadikan UNNES sebagai acuan atau referensi universitas
yang berwawasan konservasi di Jawa Tengah; dan (3) melindungi, mengawetkan,
dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari di lingkungan UNNES dan
sekitarnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat bagi terciptanya keseimbangan ekosistem, dan (4) menumbuhkan
sikap mental dan perilaku yang bertanggung jawab dan peran serta seluruh warga
UNNESdalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian
lingklungan serta seni dan budaya.
Dalam bidang pengajaran, dengan menempatkan konservasi sebagai roh
atau jiwa UNNES ini, keseluruhan proses pembelajaran diarahkan pada upaya
menanamkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Dengan
begitu akan lahir lulusan UNNES baik ahli madya, sarjana, magister, maupun
doktor yang tidak saja berkompeten dalam bidang ilmunya tetapi sekaligus
memiliki moral dan wawasan lingkungan yang luas. Dalam dharma penelitian,
dengan roh atau jiwa konservasi ini akan dilahirkan karya-karya penelitian dosen,
ilmu, dan teknologi yang menopang upaya penyelematan planet bumi dan budaya
bangsa.
Dalam siklus berikutnya, melalui Dharma pengabdian kepada masyarakat,
UNNES berkomitmen tinggi untuk menyebarluaskan gagasan, menyampaikan
inovasi kepada masyarakat luas dengan tujuan utama tumbuhnya kesadaran dan
komitmen bersama untuk memelihara, mengawetkan dan menggunakan secara
bijaksana sumber daya alam demi kemaslahatan umat manusia bukan saja untuk
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generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Bagaimana nilai-nilai
konservasi memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia melalui
program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara ringkas dapat disajikan
dalam bagan berikut.
MASALAH SISTEM
NILAI INDIVIDUMASYARAKAT

MASALAH
LINGKUNGAN/
PLANET BUMI

ISU GLOBAL

MASALAH
PERDAMAIAN DUNIA

KONSERVASI
MORAL/ BUDAYA
(NONFISIK)

KONSERVASI
LINGUKUNGAN
(FISIK)

TRI DHARMA
PERGURUAN
TINGGI

Gambar 1 Bagan Konstruksi Konservasi di Perguruan Tinggi
UNNES berpandangan bahwa konservasi merupakan seperangkat nilai dan
pandangan dunia (world view) alternatif dalam mendekati dan menguraikan
persoalan-persoalan kebangsaan dan kemanusiaan global kontemporer. Pada saat
ini Indonesia dan masyarakat global umumnya dihadapkan pada tantangan di
bidang lingkungan dan kemanusiaan. Degradasi kualitas lingkungan, mulai dari
tingginya tingkat polusi, krisis air dan energi, hingga pemanasan global. Krisis ini
bahkan telah memicu ketengan dan konflik di sejumlah tempat. Banyak pihak
meramalkan bahwa bila pada masa lalu konflik dan peperangan muncul sebagai
akibat perebutan sumber-sumber daya strategis seperti hasil bumi dan energi,
pada masa mendatang konflik dan peperangan akan dipicu oleh perubahan iklim
(Canton 2007).
Pada saat ini dunia juga masih dihadapkan pada tantangan kemanusiaan
seperti tampak dalam berbagai konflik baik antara kelompok-kelompok sosial
maupun antar negara. Diskriminasi sosial berbasis etnis, ras, agama, dan gender
juga masih merupakan tantangan yang dihadapi saat ini. Kelompok-kelompok
minoritas banyak yang belum mendapatkan hak-hak sipil dan publik mereka,
sementara masih banyak pula anak-anak perempuan dan/atau dari kelompok
sosial ekonomi lemah yang tidak dapat mengakses pendidikan dan kebutuhan
hidup pokok. Ketidakberimbangan ini potensial memicu konflik dalam negeri, atau
antarnegara. Kemiskinan dan konflik sosial sejumlah besar negara potensial
memicu persoalan baru mulai gelombang pengungsi illegal antara negara hingga
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perdagangan manusia (human trafficking). Ini tentu mengancam stabilitas
keamanan regional dan internasional.
Dihadapkan pada persoalan kemanusiaan itu, dunia kini juga dihadapkan
pada persoalan krisis lingkungan yang massif. Degradasi kualitas lingkungan dalam
beberapa dekade terakhir mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.
Lubchenco (1998) mencatat dominasi manusia di muka bumi telah mengantarkan
kita setidaknya pada empat simpulan dramatis; (1) sepertiga hingga setengah dari
daratan di muka bumi telah mengalami perubahan akibat tindakan manusia; (2)
konsentrasi karbondioksida di atmosfer telah meningkat hampir mencapai 30%
sejak periode awal Revolusi Industri; (3) kadar nitrogen atmosferik lebih banyak
diproduksi oleh manusia dibandin oleh semua sumber-sumber lain di angkasa; dan
(4) lebih dari separuh sumber-sumber air bersih yang dapat diakses kini
dipergunakan oleh manusia; lebih dari satu seperempat spesies burung kini
mengalami ancaman kepunahan; dan kuranglebih dua pertiga perikanan laut kini
mengalami ekspoitasi, over-eksploitasi, dan bahkan punah sama sekali. Krisis ini
dipastikan berpengaruh negatif bagi kualitas lingkungan tempat tinggal, dan
dengan demikian pula mempengaruhi kualitas hidup generasi mendatang. Dengan
kata lain, krisis ini menentukan kualitas generasi yang akan datang.
UNNES sebagai universitas konservasi berpijak pada keinginan kuat untuk
menghasilkan lulusan (sarjana, magister, dan doktor) yang memiliki karakter
konservasi. Karakter konservasi memiliki dua fondasi, pertama keinginan dan
komitmen kuat merawat, melestarikan, dan mendayagunakan sumber daya alam
secara bijak (respect to theplanet), dan kedua keinginan dan komitmen kuat untuk
mewujudkan pergaulan sosial sosial yang harmoni (respect to others). UNNES
percaya bila nilai-nilai ini ditumbuhkembangkan melalui sistem pendidikan,
dikembangkan melalui aktivitas kajian dan penelitian, serta dipromosikan melalui
pengabdian kepada masyarakat, hal itu akan berdampak yang baik bagi masa
depan umat manusia dan dunia umumnya. Konservasi di bidang lingkungan akan
memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas lingkungan hidup,
mengurangi risiko konflik sosial berbasis kompetisi atas sumber-sumber daya alam.
Konservasi di bidang moral, etika, dan kebudayaan akan berdampak positif berupa
peningkatan solidaritas kemanusiaan, sehingga menurunkan risiko konflik sosial
antarkelompok yang berbeda-beda. Pada akhirnya bila nilai-nilai dasar konservasi
ini dapat ditumbuh kembangkan dan dipromosikan dengan baik hal itu tidak hanya
akan memberikan jaminan bagi lahirnya masa depan yang lestari tetapi juga masa
depan umat manusia dan dunia yang damai dan sejahtera.
Pilar yang ketiga dari visi UNNES adalah Sehat, Unggul, Sejahtera (Sutera).
Sutera ditempatkan sebagai target manajemen. Penjabaran Sutera juga menjiwai
dalam pengembangan kurikulum. Peran kurikulum dalam membentuk komunitas
yang sehat adalah dengan menyediakan acuan untuk konten mata kuliah yang
membantu peserta didik untuk memperbaiki “well being” baik jasmani maupun
rohani. Peran kurikulum untuk membentuk komunitas yang unggul adalah
menyediakan acuan bagi peserta didik untuk memiliki “competitive dan
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comparative advantages”. Peran kurikulum dalam membentuk komunitas yang
sejahtera adalah menyediakan acuan bagi peserta didik untuk memiliki
kemampuan untuk mengkonversi skills to values baik itu finansial maupun
nonfinansial. Namun, ketiga aspek tersebut tersebut akan lebih sempurna dengan
dideklarasikannya UNNES sebagai universitas konservasi. Komitmen ini
menunjukkan perhatian UNNES kepada lingkungan yang lebih ramah bagi generasi
depan yang menurut teori Malthus akan segera kehabisan sumber daya. Kurikulum
baik secara eksplisit maupun implisit dijiwai oleh etika kepedulian yang
mencantumkan dan mengaplikasi teknologi hijau, revitalisasi penghijauan,
penelitian konservasi, cultural heritage dan sikap ramah terhadap lingkungan yang
lebih sustainable. Semua upaya tersebut adalah perwujudan visi internasionalisasi
UNNES.
Pilar kedua dari visi UNNES yang baru adalah bereputasi internasional.
Kalau pilar pertama konservasi ditempatkan sebagai roh atau jiwa UNNES,
bereputasi internasional ditempatkan sebagai target kualitas. Untuk dapat masuk
dalam pusaran perguruan tinggi dunia, teknologi, jejaring, inovasi dan kreativitas
menjadi hal yang sangat signifikan. Dengan internasionalisasi sebagai target
kualitas ini, pengembangan UNNES diarahkan bukan saja untuk melahirkan lulusan
yang mampu mencukupi kebutuhan tenaga terdidik di dalam negeri tetapi
sekaligus lulusan yang mampu bersaing dalam persaingan global. Selain itu,
internasionalisasi sekaligus juga dimaksudkan untuk memperluas citra UNNES
dalam dunia internasional. Pengembangan UNNES berbasis information technology
merupakan terobosan cerdas, dengan ditopang oleh branding Universitas
Berwawasan Konservasi.
C. Landasan Yuridis
Pengembangan kurikulum Universitas Negeri Semarang didasarkan pada
peraturan pemerintah sebagai berikut.
1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
4) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
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7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasinal RI Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa.
8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Statuta Universitas Negeri Semarang.
10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang
Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
Universitas Negeri Semarang adalah salah satu perguruan tinggi negeri di
Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan
tinggi, Universitas Negeri Semarang bertujuan (a) menghasilkan tenaga akademik,
profesi, dan vokasi yang memiliki kompetensi unggul; (b) menghasilkan dan
menyebarluaskan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; dan (c)
menghasilkan kebudayaan dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai
konservasi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pedoman
penyelenggaraan pembelajaran yang lazim disebut kurikulum.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pada kegiatan pembelajaran. Dalam setiap kegiatan pendidikan
selalu terdapat kurikulum, dan posisi kurikulum dalam kegiatan pendidikan adalah
sebagai the heart of education (Klein 1997).
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah
nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UNNES dapat
mengembangkan kurikulumnya, termasuk kerangka dasar dan struktur
kurikulum untuk setiap program studi. Kurikulum UNNES yang menjadi dasar
penyelenggaraan program studi terdiri atas Kurikulum inti dan Kurikulum
Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang
berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok rnatakuliah
pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan
pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan,keahlian
berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara berkehidupan
bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik
dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum inti merupakan penciri dari
kompetensi utama. Kurikulum inti bersifat:
1) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
2) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
3) berlaku secara nasional dan internasional;
4) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa
datang; dan
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5) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat
profesi, dan pengguna lulusan.
Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran
yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan
dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan
keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas UNNES.
Dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan, struktur kurikulum
UNNES dimuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan,
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Selain itu, pada kurikulum tingkat satuan
pendidikan tinggi program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah
yangbermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau
Matematika.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011
tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, UNNES menyelenggarakan
pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik
meliputi program sarjana, magister, dan doktor. Pendidikan vokasi meliputi
program diploma untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang
tertentu. Pendidikan profesi meliputi program profesi.
Pada pendidikan akademik, beban studi program sarjana sekurangkurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160
(seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat
ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14
(empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Beban studi program
magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya
50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat
ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10
(sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau
yang sederajat.
Beban studi program doktor adalah sebagai berikut: sekurang-kurangnya
48 (empat puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8
(delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak
sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan
untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan)
semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester; Beban studi
program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurangkurangnva 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan
dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selamalamanya 10 (sepuluh) semester; Beban studi program doktor bagi peserta yang
berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh
dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang
dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
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D. Landasan Sosiologis
Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri
di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Perkembangan universitas ini dapat
dilihat antara lain dari meningkatnya kepercayaan terhadap UNNES baik dari
masyarakat, pemerintah, lembaga nonpemerintah, bahkan dari lembaga dan
pemerintah asing. Bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari
makin tingginya jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa, jumlah penghargaan, dan
jumlah mitra kerja sama.
UNNES adalah perguruan tinggi yang berkomitmen untuk mewujudkan
tujuannya, yaitu (1) menghasilkan tenaga akademik, profesi, dan vokasi yang
memiliki kompetensi unggul; (2) menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan olahraga yang bermakna dan bermafaat; dan (3) menghasilkan
kebudayaan dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai konservasi. Dalam
upaya mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dengan dinamika yang
berkembang dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan,
keamanan, dan lingkungan dalam lingkup lokal, nasional, dan global.
Tuntutan untuk menghasilkan ilmuwan pendidikan dan nonkependidikan
yang profesional harus menjadi fokus penyelenggaraan pendidikan di UNNES.
Ilmuwan profesional dicirikan, antara lain, memiliki pengetahuan dan kemampuan
yang luas dan mendalam di bidangnya, melakukan penelitian dan/atau
pengembangan untuk memajukan atau memperbaharui bidang ilmu yang
bersangkutan, dan menyebarluaskan hasil pemikiran atau penelitian dalam forum
ilmiah, serta berpartisipasi aktif dalam organisasi ilmu sejenis. Dalam memperkuat
pendidikan untuk menghasilkan ilmuan profesional diperlukan dukungan sarana
dan prasarana penunjang serta suasana yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembang ilmuwan profesional.
Pendidikan merupakan wahana strategis untuk melestarikan, mentransmisikan, dan mentransformasi budaya sebagaimana telah disepakati bersama
menjadi visi dan misi UNNES. Kehidupan masyarakat pada era otonomi daerah
selain telah membawa dampak positif, membawa pula dampak negatif. Dalam
menjalankan misi tersebut dihadapkan pada kenyataan kehidupan dalam
masyarakat yang masih mudah menempuh jalan pintas tanpa mempertimbangkan
etika, kedisiplinan yang masih rendah, kejujuran yang juga masih rendah, dan
ketekunan dalam menjalankan tugas yang masih rendah pula. Melalui pendidikan,
perlu dikembangkan kebudayaan yang dicita-citakan dengan menanamkan nilainilai yang kita inginkan. Kehidupan kampus diharapkan menjadi tempat atau pusat
pembenihan dan pemupukan sampai terwujud (pembudayaan) nilai-nilai tersebut
dalam bentuk yang lebih nyata, yaitu sikap dan perilaku. Pembudayaan yang telah
terjadi di kampus diharapkan akan terus melekat pada diri lulusan sehingga
terbentuk karakter lulusan. Lulusan yang berkarakter ini diharapkan akan mampu
menjadi teladan bagi masyarakat dimana mereka bertugas termasuk bertugas
diperbatasan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Republik
Indonesia.
Bagian 1

23

Kehidupan masyakarat kita dalam berdemokrasi belum sepenuhnya sesuai
harapan. Kehidupan berdemokrasi masih dianggap hanya pada aspek prosedural,
belum mewujud dalam aspek substansial. Perguruan tinggi sebagai pemroses dan
penghasil ilmuwan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan
praktik demokrasi dalam bermasyarakat dan berbangsa, yang dimulai dari
pemikiran dan kehidupan di kampus, yang pada kemudian hari menjadi bekal bagi
lulusan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di tanah air.
Perguruan tinggi merupakan garda terdepan dalam mewakili bangsa dan
Negara dalam era globalisasi. Keunggulan daya saing suatu bangsa sangat ditopang
kemajuan dibidang pendidikan. Salah satu tolok ukur kemajuan pendidikan adalah
peringkat dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human
Development Index). Posisi HDI Indonesia cenderung terus menurun. Pada tahun
2011 HDI Indonesia pada nomor urut 124 dari 187 negara, dan pada tahun
sebelumnya pada posisi 108 dari 169 negara. HDI terbentuk dari tiga faktor
komposit, salah satunya adalah pendidikan. Menurunnya posisi HDI Indonesia
terkait dengan, antara lain kurang lajunya peningkatan jumlah penduduk dan masa
atau lamanya penduduk mengikuti pendidikan, termasuk pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi secara relative pertumbuhan atau kelajuan pendidikan di tanah
air lebih rendah dibandingkan dengan kelajuan pendidikan di negara lain.
Sementara itu, juga diketahui bahwa indikator yang sering digunakan untuk
memaparkan daya saing adalah kualitas atau mutu, indikator yang digunakan,
antara lain adalah jumlah guru besar, rasio dosen terhadap mahasiswa, jumlah dan
jenis koleksi buku-buku perpustakaan, karya dosen yang dipublikasi (buku dan hasil
penelitian) tingkat nasional dan internasional, dan karya ilmiah dosen yang dirujuk
oleh orang lain. Dalam Angka Partisipasi Kasar, perguruan tinggi secara nasional
baru mencapai sekitar 21% sehingga masih perlu terus ditingkatkan menjadi 25%
pada tahun 2014. Kebutuhan peningkatan APK menjadi kewajiban setiap
perguruan tinggi termasuk UNNES harus mengambil bagian dalam pemenuhan
target APK tersebut, tanpa mengganggu visi dan misi UNNES. Namun, semua
dinamika yang muncul dalam masyarakat semestinya dapat ditampung kedalam
visi dan misi tersebut.
Salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya
persebaran guru baik secara jumlah maupun secara kompetensi professional.
Dalam konteks ini menjadi hal yang penting dikembangkan kewenangan
kompetensi tambahan.Sejalan dengan pemikiran tersebut, diperlukan adanya
informasi sebagai bahan padanan atau bandingan (bench mark) mengenai
kemajuan mutu pendidikan di UNNES dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik
didalam maupun diluar negeri, sebagai acuan untuk mendorong kemajuan UNNES
pada masa depan.
Perubahan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan perubahan filosofis-konseptual yang
berimplikasi pada visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun,
bilamana kebudayaan dimaknai sebagai pelestarian, pewarisan, dan
24

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

pentransformasian nilai-nilai guna menjamin eksistensi bangsa dan Negara Repulik
Indonesia dalam kancah perubahan zaman pada masa depan yang akan selalu
dinamis, UNNES secara eksplisit telah mendahuluinya karena adanya dorongan,
kesadaran dan kebutuhan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya
bangsa melalui pendidikan yang dikelola UNNES. Akan tetapi, bilamana terdapat
fenomena yang begitu signifikan, karena perjalanan waktu dan hal lainnya
sehingga visi dan misi yang ada menjadi usang sehingga tidak tidak akan mampu
menampung isu-isu, tuntutan dan kebutuhan paling kini, sudah saatnya diadakan
perubahan terhadap visi dan misi.
Dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan tersebut, UNNES diharapkan
menjadi tempat persemaian, pertumbuhan, dan penguatan nilai-nilai yang
terkandung dalam visi dan misi UNNES guna menyatupadukan nilai-nilai yang
dibawa tiap-tiap individu mahasiswa dan dosen serta tenaga teknis lainnya yang
begitu beragam latar belakang sosial-budayanya menjadi jati diri warga atau
alumni UNNES, yaitu ilmuwan profesional dan pendidik profesional yang menjadi
ciri atau pembeda dengan alumni perguruan tinggi lain.
E. Landasan Pedagogik
Menurut Sadulloh (2010) pedagogik merupakan ilmu pendidikan, yaitu ilmu
pendidikan anak-anak. Dengan landasan pedagogik dijelaskan seluk-beluk
pendidikan anak-anak. Dengan demikian, pedagogik merupakan teori pendidikan
anak-anak. Pedagogik berasal dari Bahasa Yunani, “paedos” yang berarti anak lakilaki dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Hoogveld (dalam Sadullah
2010) mendefinisikan pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah
membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu agar kelak ia mampu secara
mandiri menyelesaikan tugas hidupnya, sehingga dengan kata lain pedagogik ialah
ilmu mendidik anak-anak.
Langeveld secara rinci membedakan istilah pedagogik dan pedagogi.
Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitikberatkan kepada
pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana
membimbing anak-anak, mendidik anak-anak. Sementara itu, pedagogi berarti
pendidikan, yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan
mendidik, kegiatan membimbing anak. Mendidik, menurut Darmodiharjo, adalah
menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, hati
nurani, semangat. Kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lainnya. Guru
seyogyanya mengayomi siswa dengan memberikan contoh teladan.
Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal
adalah (1) Ing Madya Mangun Tulodo yang berarti apabila pendidik berada di
depan maka ia harus member contoh yang baik terhadap anak didiknya; (2) Ing
madya Mangun Karso, apabila pendidik berada di tengah maka ia harus
mendorong kemauan anak, membangkitkan kreativitas dan hasrat untuk
berinisiatif dan berbuat; dan (3) Tut Wuri Handayani, berarti mengikuti dari
belakang. Handayani berarti mendorong, memotivasi, atau membangkitkan
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semangat. Kata Tut Wuri berarti pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan,
dan memahami bakat atau potensi yang muncul dan terlihat pada anak didik,
untuk selanjutnya mengembangkan pertumbuhan yang sewajarnya dari potensipotensi itu.
Teori tabularasa empirisme John Locke yang memandang seorang anakanak sebagai kertas putih yang belum ditulisi apapun sehingga segala kecakapan
dan kemampuan serta pengetahuan ia dapatkan dari pengalaman dengan bantuan
panca indra. Teori nativisme menerangkan bahwa anak-anak sudah membawa
bakatnya masing-masing ketika lahir. Kemudian teori konvergensi memadukan
empirisme dan nativisme yaitu anak memiliki potensi luar biasa yang dimilikinya
sejak lahir dan bakatnya tersebut haruslah dikembangkan sehingga faktor
lingkunganlah yang berperan dalam pengembangannya.
Dari perbedaan pendapat para pakar mengenai aliran pendidikan itu,
pendidik hendaknya menjadi fasilitator dalam mendidik serta mengembangkan
bakat serta potensi peserta didik secara maksimal agar kelak menjadi orang yang
dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Dan istilah Tut Wuri
Handayani lebih mengarah ke teori konvergensi yang memandang bahwa
perkembangan bakat anak-anak dipengaruhi oleh pembawaan serta lingkungan.
Dan itulah diperlukannya keterampilan pedagogik bagi seorang guru.
Landasan pedagogik merupakan core dari keseluruhan landasan yang akan
menggambarkan kompetensi keseluruhan calon pendidik dan keberadaannya
menjadi inti dari keseluruhan kompetensi guru. Landasan pedagogi mendasari
kompetensi pedagogik yang menjadi ujung tombak profesionalisasi guru karena
dalam implementasinya terkait langsung dengan semua kompetensi lainnya. Giertz
(2003) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik digambarkan sebagai
kemampuan dan kemauan untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara teratur yang mendukung pembelajaran sesuai dengan tujuan
yang direncanakan. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya sasaran
kompetensi pedagogik bukan sekedar aktivitas mentransfer ilmu tetapi merupakan
suatu kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi
pembelajaran yang melibatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan,
sehingga terwujud pembelajaran yang sesuai dengan tujuan.
Kompetensi pedagogik dapat mencerminkan tingkat profesionalitas guru
seutuhnya karena sesungguhnya kompetensi ini dapat memadukan ketiga jenis
kompetensi lainnya seperti kompetensi akademik, sosial dan kepribadian dalam
satu kemampuan utuh yang tercermin pada pengembangan proses pembelajaran
bermutu serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan, sehingga
bermuara pada keberhasilan belajar siswa. Mengacu kepada standar
profesionalitas guru, kompetensi pedagogik bukan hanya dibangun atas sejumlah
pengetahuan yang akan diajarkan kepada siswa dan pengetahuan untuk
mengembangkan profesinya atau konten akademik, konten pedagogik yaitu
pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan materi pelajaran kepada siswa,
tetapi juga dituntut untuk mampu menginternalisasikan aspek konten akademik
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dengan aspek konten pedagogik ke dalam suatu tindakan nyata (action) yang
dapat memudahkan semua siswa untuk mewujudkan tujuan belajarnya.
Mahasiswa calon guru dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang
konten akademik dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori, baik
tentang konten yang akan diajarkan, maupun yang berguna untuk membangun
jatidiri seorang pendidik, menguasai pengetahuan konten pedagogik yang
berkenaan dengan pengetahuan tentang merancang pembelajaran, metode
belajar dan mengajar, pengelolaan kelas, tujuan pendidikan, teori belajar, evaluasi
pembelajaran, serta keterampilan pengaplikasian pengetahuan pedagogis untuk
mengajarkan pengetahuan konten. Struktur kurikulum UNNES menggambarkan
bahwa mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan
meliputi banyak kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan atau hanya cukup
dengan menguasai kemampuan pedagogis saja. Atas dasar inilah, seorang pendidik
harus memiliki kemampuan Pedagogical Content Knowledge (PCK) yang menjadi
modal utama dalam menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa
(Shulman 1986).
Proses pembelajaran sesungguhnya merupakan inti dari kurikulum, oleh
karena itu berhasil tidaknya pendidikan akan sangat bergantung pada kualitas
kompetensi pedagogik seorang pendidik yang diimplementasi dalam mengelola
pembelajaran. Dengan kata lain, tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan
berkualitas tidaknya kadar tujuan pendidikan yang bisa dicapai sangat bergantung
pada berkualitas tidaknya implementasi pembelajaran.
F. Landasan Psikologis
Aktor utama dalam semua praktik pembelajaran sesungguhnya adalah
peserta didik. Untuk itu, tidak semestinya peserta didik dipaksa menyerap
kurikulum, melainkan kurikulum semestinya dapat dikelola sedemikian rupa agar
peserta didik dengan mudah menyelesaikannya. Dengan asumsi dasar tersebut,
kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyangkut
karakteristik peserta didik.
Landasan psikologis perlu disampaikan di sini mengingat utamanya
keterkaitan erat antara pendidikan dan aktivitas belajar. Aktivitas belajar
merupakan—meskipun tidak terbatas pada—aktivitas mental atau aktivitas
psikologis peserta didik. Tentang aktivitas belajar ini, lapangan psikologi
memberikan banyak sekali tilikan dan kajian. Oleh karena itu, perujukan pada
kajian psikologis perlu dilakukan guna mewujudkan praktik pendidikan dan
pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian ini berisi paparan tentang sejumlah “landasan psikologis” yang
mendasari pengembangan kurikulum UNNES. Dengan “landasan psikologis” buku
ini merujuk pada (1) kajian di seputar krakteristik peserta didik dalam optik kajian
psikologis pada jenjang pendidikan tinggi dan (2) kajian psikologis terhadap belajar.
Namun, sebelum kedua hal ini disajikan pada bagian berikut akan terlebih dulu
diulas sejumlah alasan tentang pentingnya pendekatan psikologis dalam
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mendekati pembelajaran umumnya dan pengembangan kurikulum dalam
pengertiannya yang luas pada khususnya.
Selain kajian di lapangan, psikologi selama ini telah memberikan
sumbangan besar pada kajian tentang belajar, bila ditilik secara lebih mendalam,
pendidikan dan pembelajaran sesungguhnya merupakan sebuah interaksi dan
komunikasi. Interaksi dan komunikasi tersebut berlangsung antara pendidik,
peserta didik, dan sumber belajar, yang di dalamnya aspek-aspek psikologis ketiga
komponen ini memainkan peran yang sangat signifikan. Pentingnya pertimbangan
aspek-aspek psikologis dalam pengembangan program-program akademik di
perguruan tinggi telah banyak disinggung ahli. Kenyataan ini, sekali lagi
menunjukkan pentingnya pemahaman aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran
di perguruan tinggi.
1)

Landasan Psikologis dari Aspek Usia Peserta Didik
Secara umum dapat dinyatakan bahwa peserta didik pada jenjang
pendidikan tinggi adalah mereka yang berada dalam usia remaja akhir hingga
dewasa dan paruh baya. Dengan pengembangan jenjang pendidikan yang lebih
beragam di perguruan tinggi, sejumlah kecil mahasiswa adalah mereka yang
berada dalam rentang usia dewasa lanjut, utamanya bagi pendidikan tinggi jenjang
pasca sarjana, meskipun dipercaya tren ini akan semakin menurun di masa depan.
Umumnya para mahasiswa memulai studi mereka pada kisaran usia 18 tahun
untuk jenjang Sarjana atau Diploma, meskipun pembukaan berbagai ragam
program studi membuat pola ini tidak sepenuhnya konsisten. Tidak terdapat pola
usia yang pasti untuk jenjang pasca sarjana atau pendidikan profesi. Akan tetapi,
karena dua yang terakhir ini hanya dapat ditempuh setelah peserta didik
memperoleh kualifikasi, dapat dipastikan mereka yang belajar pada jenjang pasca
sarjana atau pendidikan profesi berada di atas usia 25 tahun.
Perbedaan usia mahasiswa membawa konsekuensi pada perbedaan tugastugas perkembangan (developmental tasks) mereka. Tugas perkembangan adalah
rangkaian harapan sosial tentang kualitas individu pada rentang usia tertentu.
Harapan ini bersumber dari perubahan fisik-biologis individu, nilai-nilai sosial
budaya, dan aspirasi pribadi individu.
Seperti disampaikan sebelumnya, umumnya mahasiswa memulai studi
mereka pada usia 18 tahun, dan bila dapat menyelesaikan studi tepat waktu
selama delapan semester, mereka akan menyelesaikan studi pada usia 22-23
tahun. Bila batas masa tempuh studi maksimal digunakan, para mahasiswa akan
menyelesaikan studi pada usia 25 atau 26 tahun. Umumnya mahasiswa pada
kategori ini menyelesaikan studi pada kisaran usia 23-24 tahun. Memperhatikan
kemungkinan-kemungkinan ini dapat diambil sebuah pola umum bahwa umumnya
mahasiswa pada kategori ini berada dalam rentang usia antara 18-25 tahunan.
Meskipun secara legal, batas bawah usia ini masih berada dalam lingkup
masa remaja (Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
dalam pandangan psikologis usia tersebut merupakan akhir masa remaja atau awal
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kedewasaan. Kenyataan bahwa pada usia tersebut individu telah menyelesaikan
pendidikan menengah atas dan bersiap memasuki jenjang pendidikan tinggi,
secara sosial mengukuhkan identitas psikologis mereka sebagai individu dewasa.
Untuk itu, tilikan perkembangan individu dewasa awal dapat diterapkan untuk
memetakan karakteristik umum para mahasiswa pada jenjang ini.
Dalam keadaan normal, individu pada periode dewasa awal merupakan
sosok yang diliputi energi besar. Selain karena berada dalam masa puncak
kematangan fisik, transisinya untuk meninggalkan masa kanak-kanak dan remaja
menuju masa dewasa, memberikannya energi psikologis yang sangat kuat. Situasi
ini merupakan alasan mengapa para mahasiswa aktif terlibat dalam berbagai
kegiatan baik yang bercorak akademik maupun corak lainnya.
Walaupun berada pada tahap dewasa awal, sejumlah residu transisi dari
remaja ke dewasa masih tampak melekat pada diri mahasiswa, khususnya pada
masa-masa awal studi. Oleh karena itu, pada masa ini dan kaitannya dengan
aktivitas studi mereka, tugas perkembangan yang krusial untuk diselesaikan adalah
mengubah sikap dan pola perilaku mereka. Kebutuhan untuk mengubah sikap dan
perilaku ini antara lain muncul dari kenyataan adanya perbedaan tajam antara pola
pembelajaran pada pendidikan tinggi dengan pola pembelajaran pada jenjang
sekolah.
Pada aspek emosi, seperti diindikasikan pada mahasiswa program diploma
dan sarjana masih harus menyelesaikan tugas perkembangan yaitu mencapai
kestabilan dan kemandirian emosi. Artinya pada tahap ini mahasiswa memerlukan
latihan untuk dapat terampil dan mumpuni dalm mengendalikan dan mengelola
emosi mereka. Menguatnya tekanan dan perhatian terhadap kecerdasan emosi
bagi suskes akademik sebagai dasar bagi sukses akademik dan karier individu
menunjukkan makin pentingnya dua keterampilan ini di dunia akademik.
Dalam lapangan psikologi dikenal dua ragam emosi, yaitu emosi dasar
(basic emotions) dan emosi sadar diri (self-conscious emotions). Yang pertama
merujuk pada perasaan seperti senang, tertarik, terkejut, takut, marah, sedih, dan
jijik. Sementara itu, yang kedua merupakan emosi yang lahir terkait dengar harga
diri individu, yang mencakupi perasaan malu, dipermalukan, bersalah, cemburu,
dan bangga. Untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola
emosi, individu perlu untuk mempelajari aturan ekspresi emosi (emotional display
rules). Aturan ini secara sosiologis berbeda dari satu kelompok budaya satu dengan
lainnya. Oleh karena itu, di samping aturan yang mungkin tampak bersifat
universal, kegiatan pembelajaran pun perlu diarahkan untuk dapat merangsang
mahasiswa mengembangkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kenyamanan mereka dalam belajar.
Perkembangan fisik mahasiswa pada jenjang ini yang mencapai puncak
kematangan dan mendorong kebutuhan sosial mereka. Ini ditandai, sebagaimana
diindikasi oleh antara lain kebutuhan untuk merintis hubungan dengan lawan jenis.
Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan sosial ini mungkin dapat memicu masalah
psikososial pada diri remaja. Untuk itu, memberikan kesempatan yang sehat bagi
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para mahasiswa untuk membangun hubungan positif dengan lawan jenis ini
menjadi sangat penting. Program-program akademik dengan demikian perlu
dirancang sedemikian rupa guna memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk dapat menghargai dan menghormati perbedaan gender dan mengambil
manfaat dari perbedaan tersebut.
Hal lain yang menjadi salah satu karakteristik psikologis individu pada masa
dewasa awal adalah perhatian dan minat mereka yang besar terdahap
kemandirian finansial. Sebagaimana individu pada masa dewasa awal, para
mahasiswa jenjang ini pun memiliki minat pada kemandirian ekonomi.
Mahasiswa pada program pascasarjana secara umum berada pada rentang
usia 30-an tahun ke atas. Sejumlah kecil mahasiswa, khususnya pada jenjang S-3
berada pada usia di atas 40 tahun. Namun, pada saat ini berkembang tren bahwa
usia mahasiswa pada jenjang pascasarjana makin muda. Sementara itu, jumlah
mahasiswa pada program peningkatan kualifikasi akan makin menurun seiring
dengan menurunnya jumlah input.
Mahasiswa pada kategori ini secara umum telah memasuki dunia karier,
dan oleh karenanya memiliki kemandirian ekonomi meskipun tingkatanya mungkin
berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Selain itu, para mahasiswa
pada jenjang ini juga telah membina keluarga. Oleh karena itu, pembagian waktu
belajar merupakan salah satu isu penting yang harus mereka hadapi. Perlu dicatat
pula bahwa berbeda dari para mahasiswa pada jenjang diploma dan sarjana,
mahasiswa pada kelompok ini secara fisik mulai mengalami penurunan kapasitas.
Sangat mungkin pula mahasiswa dalam kelompok ini mengalami sejumlah
gangguan kesehatan.
Terkait dengan perkembangan kognitif, kajian-kajian psikologis untuk
kelompok usia ini melaporkan adanya tiga perpekstif, yaitu perspektif “stabilitas’,
perspektif ‘penurunan’, dan perspektif penurunan dengan kompensasi
(decreement with compensation).
Perspektif stabilitas menyatakan bahwa seiring dengan kematangan
individu, kemampuan kognisinya menjadi stabil. Kemampuan penalaran individu
dewasa dipercaya merupakan puncak kemajuan perkembangan kognitif selama
masa sebelumnya, dan kemampuan tersebut dipandang sebagai kapasitas yang
stabil. Dengan demikian, kemampuan koginitf mahasiswa pada jenjang ini tidak
mengalami penurunan.
Pendapat kedua adalah bahwa seiring dengan bertambahnya usia,
kemampuan kognitif pun ikut mengalami penurunan seiring dengan kapasitas
biologis atau kualitas kesehatan individu. Dengan demikian, aspek-aspek
kesehatan mahasiswa menjadi penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan
pembelajaran.
Pendapat ketiga berisi pernyataan benar adanya penurunan kapasitas
koginitif individu seiring dengan menurunnya kapasitas biologis. Namun, dalam
menurut pendapat ketiga ini, individu mendapatkan kompensasi berupa akumulasi
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pengalaman hidup selama usia dewasa yang membuat kapasitas kognitifnya relatif
terjaga.
Ketiga pendapat itu perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembelajaran
karena semuanya memiliki dasar-dasar empiris yang juga kuat. Boleh jadi tiap
pendapat tersebut berlaku untuk individu yang berbeda. Namun, perspektif ketiga
tampaknya merupakan pendapat yang paling umum. Implikasinya mahasiswa pada
jenjang pascasarjana, pendidikan profesi, atau program peningkatan kualifikasi
mungkin akan mengalami gangguan kognitif misalnya kesulitan untuk
memproduksi memori baru. Namun karena mereka memiliki akulmulasi
pengetahuan yang baik hal itu tidak terlalu mengganggu aktivitas belajar mereka.
Ini berimplikasi pada perlunya pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan
para mahasaiswa menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka
miliki sebagai jembatan yang baik bagi pemerolehan pengetahuan dan
keterampilan baru.
2)

Pembelajaran dengan Subjek Orang Dewasa
Dalam lapangan psikologi konsep belajar dikaitkan secara erat dengan
konsep perubahan. Belajar merupakan perubahan dalam diri individu sebagai
akibat dari interaksinya dengan lingkungan. Atau lebih tegasnya belajar merupakan
perubahan yang dialami individu karena adanya pengalaman. Namun, dalam hal ini
yang dimaksud dengan perubahan tidaklah semua jenis perubahan. Perubahan
yang dimaksud adalah perubahan yang di dalamnya individu menjadi terpenuhi
kebutuhannya, atau lebih tegasnya, perubahan yang membuatnya lebih mampu.
Oleh karena itu, implikasi utama yang muncul dari pandangan bahwa belajar
merupakan hasil pengalaman adalah pentingnya mengembangkan lingkungan agar
peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Ini merupakan pendapat
umum dalam lapangan pendidikan. Dengan kata lain, untuk mendukung belajar
lingkungan pembelajaran harus dimanipulasi dan dikontrol sedemikian rupa hingga
mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman dan perubahan positif pada
dirinya.
Meskipun pendapat tersebut diterima umum, penerapannya dalam jenjang
pendidikan tinggi boleh jadi dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satunya hal
itu berpangkal pada karakteristik perkembangan individual mahasiswa. Para
mahasiswa adalah individu yang menuntut banyak kebebasan dan independensi.
Ini mengakibatkan kontrol yang ketat atas diri dan lingkungan mereka tidaklah
semuanya efektif. Bahkan para mahasiswa yang berada dalam jenjang pendidikan
yang lebih tinggi merupakan pribadi-pribadi dewasa dengan pengalaman yang
sangat kaya. Tidak tertutup kemungkinan kekayaan pengalaman mereka melebihi
kekayaan pengalaman yang diharapkan muncul dari manipulasi lingkungan belajar
yang dipersiapkan. Oleh karenanya, meskipun konsep belajar sebagai yang
menekankan pada perlunya memanipulasi lingkungan, perlu dibarengi dengan
kajian yang dan praktik yang secara langsung bersinggungan dan bersumber pada
karakteristik perkembangan mahasiswa.
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Seperti telah disampaikan, salah satu karakteristik perkembangan
psikologis mahasiswa adalah keinginannya untuk mandiri dan bebas. Potensi ini
dapat dimanfaatkan bagi pengelolaan pembelajaran. Selain itu, tuntutan agar
lulusan pendidikan tinggi merupakan pribadi-pribadi yang dapat berpikir berpikir
dinamis juga memerlukan pengelolaan pembelajaran yang lentur. Dengan
demikian, sambil tetap memperhatikan perlunya manipulasi lingkungan belajar,
titik tekan pembelajaran sebaiknya diarahkan pada kualitas dan muatan
perubahan yang perlu dicapai mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa menjadi
lokus utama dalam pembelajaran karena tujuan pembelajaran sesungguhnya
adalah bagaimana memungkinkan mahasiswa untuk mengaktualisasi diri mereka
secara penuh, bukan sekadar mengaktualisasi diri mereka sebatas harapan yang
dirancang berdasarkan manipulasi lingkungan belajar. Untuk itu, pada bagian
berikut ini
disajikan tinjauan ringkas tentang belajar mandiri (selfdirected/independent learning) dan andragogi. Keduanya merupakan pendekatan
yang lazim dalam pembelajaran dengan subjek orang dewasa.
3)

Belajar Mandiri
Belajar mandiri merupakan sebuah konsep penting dalam pendidikan orang
dewasa. Banyak istilah selain ”belajar mandiri” yang digunakan untuk menyebut
atau setidaknya dihubungkan dengan maksud yang sama. Istilah-istilah tersebut
antara lain ”keberpusatan pada peserta didik” (leaner-centredness, atau swa-ajar
(self-teaching).
Para ahli menyatakan bahwa kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri
dalam belajar dan pembelajaran mengandung empat unsur. Keempat unsur
tersebut adalah sikap mandiri, kemampuan untuk mengelola belajar, lingkungan
belajar yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam memberikan kontrol,
dan kemandirian peserta didik dalam belajar di luar lingkungan pembelajaran
formal.
Kemampuan belajar mandiri ini dipandang memiliki keterkaitan erat
dengan konsep belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Seorang pebelajar
sepanjang hayat adalah mereka yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
1) kemampuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu;
2) kemampuan untuk merumuskan permasalahan yang dapat
dipecahkan melalui kegiatan inkuiri;
3) kemampuan untuk mengidentifikasi data yang diperlukan untuk
menjawab dan memecahkan beragam persoalan;
4) kemampuan untuk mencari sumber data yang relevan dan dapat
diandalkan (reliable);
5) kemampuan untuk memilih dan menggunakan perangkat untuk
mengumpulkan data dari sumber yang tepat;
6) kemampuan untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menilai
data sehingga didapatkan jawaban yang sahih; dan
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7)

kemampuan
untuk
menggeneralisasi,
menerapkan,
dan
mengkomunika-sikan jawaban terhadap pertanyaan atau persoalan
yang diajukan.
Kemampuan itu hampir dapat dipastikan tidak dapat dikembangkan bila
hanya mengandalkan pembelajaran formal. Untuk dapat tumbuh dan berkembang
kemampuan tersebut memerlukan keterlibatan aktif peserta didik. Di sinilah
pembelajaran mandiri (self-directed learning) menjadi sangat fundamental.
Kemampuan itu juga dapat dikembangkan sebagai tujuan pembelajaran di samping
pengetahuan dan keterampilan yang secara formal menjadi tujuan pembelajaran.
Dengan kata lain, di samping penguasaan subject matter para mahasiswa juga
didorong untuk menguasai kemampuan-kemampuan tersebut.
4) Andragogi
Selain belajar mandiri, andragogi adalah sebuah konsep fundamental lain
dalam pembelajaran orang dewasa. Andragogi berbeda secara dasariah dari
pembelajaran konvensional, yang di dalamnya pendidik menentukan pengetahuan
dan keterampilan yang akan diajarkan kepada peserta didik untuk kemudian
memerincinya ke dalam sejumlah unit dan mendukungnya dengan rangkaian
perangkat pembelajaran yang dianggap paling efektif. Dalam andragogi pendidik
merancang prosedur untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik.
Secara kronologis, andradogi melibatkan proses berupa (1) mempersiapkan
peserta didik; (2) menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung
pembelajaran; (3) menciptakan mekanisme yang memungkinkan perencanaan
bersama antara pendidik-peserta didik; (4) analisis kebutuhan belajar peserta
didik; (5) perumusan muatan dan tujuan program pembelajaran yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik; (6) merancang pola pengalaman
belajar; (7) fasilitasi pengalaman belejar melalui teknik dan materi yang sesuai; dan
(8) mengevaluasi hasil belajar serta analisis ulang kebutuhan belajar.
Dengan demikian proses pembelajaran menjadi inti perhatian utama dalam
andragogi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa dalam praktik andragogi
diabaikan muatan pembelajaran. Baik pendekatan konvensional maupun
andragogi sama-sama memperhatikan muatan pembelajaran. Akan tetapi, dalam
pendekatan konvensional keterlibatan peserta didik tidak menjadi perhatian.
Sebaliknya, andragogi selain memperhatikan muatan juga memperhatikan
prosedur dan sumber-sumber yang tepat untuk membantu peserta didik guna
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang menjadi tujuan dan hasil belajar
yang diharapkan.
Perlu dipahami bahwa sebagai individu dewasa, para mahasiswa berbeda
dari peserta didik pada jenjang yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam
menerapkan andragogi para pendidik pun perlu memahami karakteristik peserta
didik. Berikut merupakan karakteristik belajar peserta didik dewasa kaitannya
dengan kebutuhan belajar mereka.
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1)

Peserta didik dewasa merasa perlu tahu alasan mereka belajar
sebelum proses pembelajaran dilakukan.
2) Peserta didik dewasa memiliki kebutuhan psikologis berupa
pengakuan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan
diri.
3) Peserta didik dewasa memiliki akumulasi pengalaman yang juga dapat
dijadikan sumber belajar .
4) Pada anak-anak kesiapan belajar terkait dengan fungsi perkembangan
biologis dan tekanan akademik, sedangkan pada peserta didik dewasa
kesiapan belajar terkait dengan fungsi untuk menunjukkan peran
sosial.
Dengan demikian, perbedaan orientasi belajar peserta didik dewasa
dibanding peserta didik yang lebih muda tentu harus menjadi perhatian pendidik
agar pembelajaran menjadi bermakna. Penghargaan terhadap mereka sebagai
individu yang secara relatif memiliki kekayaan pengalaman dan kematangan sosial
merupakan satu hal yang mutlak diperlukan. Oleh karenanya, situasi dan prosedur
pembelajarn harus dipastikan memungkinkan mahasiswa mendapatkan
pengalaman tersebut di samping tentu saja pengalaman mempelajari dan
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang secara formal menjadi muatan
dan tujuan pembelajaran.
Tentu saja keberhasilan pembelajaran juga ditentukan pula oleh faktor
peserta didik dan iklim pembelajaran. Tidak tertutup kemungkinan dalam
pembelajaran para mahasiswa juga menghadapi berbagai masalah yang mungkin
akan mengganggu proses belajar mereka. Makin besar potensi masalah yang
dihadapi mahasiswa, makin besar pula kemungkinan mereka terganggu dalam
belajar.
5) Landasan Psikologis Pendidikan Vokasi
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara
dengan program sarjana. Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan
pendidikan vokasi pada jenjang Diploma 3. Kompetensi utama yang dikembangkan
melalui program pendidikan diploma tiga adalah kemampuan dalam melaksanakan
pekerjaan di bidang tertentu baik yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab
dengan sifat-sifat maupun konstekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan
maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan
dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
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6) Landasan Psikologis Pendidikan Akademik
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan
tertentu. Pendidikan akademik yang diselenggarakan adalah jenjang Strata 1 (S1)
atau program Sarjana, Strata 2 (S2) atau program Magister, dan Strata 3 (S3) atau
program Doktor. Kompetensi program pendidikan akademik adalah sebagai
berikut ini.
a. Program Sarjana
1) menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmu dalam bidang ilmu tertentu
sehingga
mampu
mengidentifikasi, memahami,
menjelaskan,
mengevaluasi/ menganalisis secara kritis dan merumuskan cara
penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin ilmunya
2) mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat
sesuai dengan disiplin ilmunya
3) bersikap dan berperilaku/berkarya dalam karir tertentu sesuai dengan
norma kehidupan masyarakat
4) mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni
b. Program Magister
1) mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode
dan kaidah keilmuan disertai penerapannya sesuai dengan disiplin
ilmunya dalam bidang ilmu tertentu
2) mampu memecahkan permasalahan di bidang disiplin ilmunya melalui
penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah
3) mampu mengembangkan kinerja dalam karir tertentu yang ditunjukkan
dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif
c. Program Doktor
1) mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam
bidang disiplin keilmuannya
2) mampu melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan
program penelitian
3) mampu melakukan pendekatan interdisipliner dalam berkarya
4) mampu menemukan kebaruan (novelty) dalam teori dan berkarya
7) LandasanPsikologis Pendidikan Profesi
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program
Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus. Kompetensi Utama Program Pendidikan Profesi
adalah sebagai berikut ini:

Bagian 1

35

1) mampu mengembangkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mantap, mandiri
dan mempunyai rasa tanggung jawab dan motivasi altruistik dalam
pelayanan profesi dan kehidupan kemasyarakatan umumnya;
2) menguasai landasan keilmuan dan keterampilan keahlian profesional
yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program sarjana
sebagai landasan keterampilan keahlian khusus dalam profesi yang
dibangun;
3) mampu mengembangkan pelayanan keahlian profesional berkenaan
dengan praktik keahlian khusus profesional dengan penguasaan
keterampilan keahlian yang tinggi;
4) mampu mengembangkan perilaku pelayanan profesional berkenaan
dengan berkehidupan dan kegiatan pelayanan profesional berlandaskan
dasar keilmuan dan substansi profesi sesuai dengan karir profesi yang
dipilih, terutama berkenaan dengan etika profesional, riset dalam bidang
profesi, dan organisasi profesi; dan
5) mampu mengembangkan kehidupan bermasyarakat profesi, berkenaan
dengan kaidah-kaidah kerjasama profesional dalam berkehidupan
masyarakat profesi sesuai dengan karir profesi yang dipilih, terutama
dalam hubungan antar individu dan hubungan kolaboratif antar anggota
profesi sendiri dan profesi lain, yaitu dalam pembentukan tim kerja
sama, pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab bersama profesional.
G. Landasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Olahraga (IPTEKSO)
Pendidikan merupakan usaha menyiapkan peserta didik (siswa)
menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya pada masa akan datang.
Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya
untuk memcahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa
dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring
lajunya perkembangan masyarakat.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak menjadi monopoli suatu
bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan IPTEK ini cukup luas,
meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya,
keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Khususnya dalam bidang
pendidikan, perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik
dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam
alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam
pendidikan.
Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat
hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lain.
Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program
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pendidikan, apalagi disaat perkembangan produk teknologi komunikasi yang
semakin canggih, tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan serta
kecakapan yang memadai bagi guru dan pelaksana program pendidikan lainnya.
Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa
depan dan perubahan masyarakat yang makin pesat termasuk di dalamnya
perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kurikulum haruslah
berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam kehidupan, seni sangat berperan sekali bagi manusia. Tanpa adanya
seni mungkin hidup kita tidak memiliki warna. Seni merupakan aktivitas rohani
yang direfleksi kedalam bentuk karya, yang mampu membangkitkan perasaan
senang dan bahagia orang lain yang melihat maupun mendengarnya. Disadari atau
tidak, rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan oleh seni merupakan alat
pendidikan bagi seseorang. Seni bermanfaat untuk membimbing dan mendidik
mental dan tingkah laku seseorang supaya berubah kepada kondisi yang lebih baik
dan maju dari sebelumnya. Di sinilah seni harus disadari menumbuhkan nilai
estetika dan etika kepada peserta didik. Jika pendidikan merupakan usaha sadar
yang dilakukan orang dewasa dalam membantu anak-anak mencapai
kedewasaannya, tentunya pula seni dapat digunakan sebagai cara dan sekaligus
media untuk mendidik anak-anak.
Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha
yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani
dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa
permainan, petandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang
memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan Dasar Negara atau
Pancasila. Setiap cabang olahraga, baik yang bersifat permainan tim maupun
perseorangan, selalu memiliki aturannya masing-masing. Pelanggaran terhadap
aturan tersebut maka terhadap yang melanggar akan mendapatkan hukuman.
Sebagai contoh, dalam pertandingan sepakbola ketika pemain terkena offside,
pemain harus sportif dengan mengakui bahwa posisinya salah sehingga tidak bisa
dilanjutkan dengan aktivitas selanjutnya walaupun jika dilanjutkan akan
menghasilkan goal. Inilah sikap sportivitas yang harus ditunjukkan oleh para
pemain dalam bidang olahraga.
Efek lebih jauh dari pembelajaran olahraga, dengan ketatnya aturan yang
ada, adalah menumbuhkan sikap sportif. Nilai sportivitas inilah yang ingin
ditanamkan kepada peserta didik. Jika jiwa sportif belum ada, yang kemungkinan
terjadi adalah adanya kenyataan sikap saling lempar tanggung jawab dari di setiap
individu.
Perkembangan IPTEKSO secara langsung akan menjadi isi atau materi
pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada
pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan
masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi seni dan olahraga. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan,
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teknologi, seni dan olahraga juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah
pendidikan.
Pendidikan merupakan usaha menyiapkan peserta didik (siswa)
menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang makin pesat.
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa akan datang.
Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lain untuk
memcahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan.
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lajunya
perkembangan masyarakat.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak menjadi monopoli suatu
bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh perkembangan IPTEK ini sangat luas,
meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya,
keagamaan, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Khususnya dalam bidang
pendidikan, perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik
dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam
alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam
pendidikan.
Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat
hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lain.
Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program
pendidikan, apalagi pada saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang
makin canggih, tentu saja menuntut pengetahuan dan keterampilan serta
kecakapan yang memadai bagi guru dan pelaksana program pendidikan lain.
Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa
depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya
perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kurikulum haruslah
berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan IPTEK, secara langsung menjadi isi/materi pendidikan.
Sementara itu, secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk
membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi
sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk
memecahkan masalah pendidikan.
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BAB 3
PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN
KURIKULUM UNNES
A. Urgensi Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum
pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu
kurikulum. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum UNNES sangat
mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip
pengembangan kurikulum yang digunakan di perguruan tinggi lain. Prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum merujuk pada pengertian tentang hal-hal yang harus
dijadikan sebagai patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan
pengembangan kurikulum UNNES. Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut
merupakan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri. Dengan demikian, setiap
komponen kurikulum diilhami, dikawal, dan diorientasi oleh prinsip-prinsip ini.
Esensi pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis,
sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum.
Agar pengembangan kurikulum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien, dalam
bekerjanya para pengembang kurikulum tiap-tiap prodi di UNNES harus
memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulam ini. Dengan merujuk
pada prinsip-prinsip ini, para pengembang kurikulum prodi di UNNES akan bisa
bekerja secara mantap, terarah, dan dengan hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Secara umum pengembangan kurikulum di dasarkan atas kebutuhan untuk
menjamin relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, kurikulum dalam kaitannya dengan
perubahan lingkungan eksternal lembaga pendidikan. Selain itu, pengembangan
kurikulum juga diperlukan dalam kaitannya dengan kebutuhan belajar peserta
didik.
Terdapat dua jenis relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi
eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum memiliki keserasian
antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara kompetensi, tujuan yang
harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki mahasiswa,
strategi atau metode perkuliahan yang digunakan serta alat penilaian untuk
melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menyangkut keutuhan suatu
kurikulum. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara kompetensi,
tujuan, isi, dan proses belajar mahasiswa yang tercakup dalam kurikulum dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Termasuk dalam prinsip ini perlunya
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kewenangan kompetensi akademik/professional tambahan bagi para mahasiswa
program studi kependidikan.
Langkah ini diharapkan mampu membantu mengatasi masalah missmacth
kompetensi akademik/profesional guru di lapangan. Ada tiga macam relevansi
eksternal dalam pengembangan kurikulum (1) relevansi sosiologis, proses
pengembangan dan penetapan isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi
lingkungan sekitar dan asal mahasiswa, (2) relevansi epistemologis, isi kurikulum
masing-masing prodi di UNNES sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang
berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada mahasiswa harus
bermanfaat untuk kehidupanya, dan (3) relevansi psikologis, artinya bahwa apa
yang dipelajari mahasiswa harus mampu memenuhi dunia kerja baik
berwiraswasta maupun berkerja disektor formal dan informal.
Kontinuitas merujuk pada adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik
secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang
disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik antar prodi di
UNNES, antarjenis pendidikan, maupun antarjenjang di UNNES baik Strata 1, Strata
2, maupun Strata 3 (S1,S2, S3), maupun antara jenjang dengan jenis/lapangan
pekerjaan. Dengan pinsip ini dikandung pengertian pula bahwa perlu dijaga saling
keterkaitan dan kesinambungan antara mata kuliah pada berbagai jenjang dan
jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi perkuliahan perlu dijaga agar
apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang
lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh mahasiswa pada waktu mereka
berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk
menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan kompetensi yang
memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga
untuk keberhasilan mahasiswa dalam menguasai kompetensi pada jenjang
tertentu
Fleksibilitas mengacu pada kelenturan isi dan implementasi kurikulum yang
dikembangkan. Kelenturan ini meliputi kelenturan (desain pengembangan) dalam
melayani keragaman kebutuhan pengguna, sehingga perlu rancang program
eklektif dan kelenturan dalam melayani perbedaan kemampuan dan pengalaman
peserta didik, untuk itu dalam perlu dilakukan desain pembelajaran bervariasi .
Kurikulum UNNES disusun berdasarkan prinsip fleksibilitas, artinya Kurikulum
UNNES memiliki sifat lentur/tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya.
Pengembang kurikulum setiap prodi menghasulkan kurikulum yang memiliki sifat
luwes, lentur atau fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya
penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang
selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang mahasiswa.
Hal ini penting mengingat apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal
kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja
ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan dosen yang kurang, latar
belakang atau kemampuan dasar mahasiswa, atau mungkin sarana dan prasarana
yang ada. Prinsip fleksibilitas dalam Kurikulum UNNES memiliki dua sisi yaitu
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fleksibel bagi dosen dan bagi mahasiswa. Fleksibilitas bagi dosen, berarti kurikulum
harus memberikan ruang gerak bagi dosen untuk mengembangkan program
perkuliahannya sesuai dengan kondisi yang ada. Fleksibilitas bagi mahasiswa,
kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai
dengan bakat dan minat mahasiswa. Termasuk ke dalam prinsip ini adalah
kewenangan kompetensi tambahan bagi mahasiswa program studi kependidikan.
Berpijak pada hal-hal tersebut, pengembangan Kurikulum UNNES 2015,
(KKNI dan Konservasi) didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu pengembangan
karakter, pengembangan kompetensi, dan keseimbangan. Ketiga prinsip tersebut
dijabarkan sebagai berikut.
B. Prinsip Pengembangan Karakter Konservasi
Guna mampu menghasilkan lulusan UNNES yang dapat berperan sebagai
insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna)
sebagaimana yang menjadi visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi, penyelenggaraan dan praktik-praktik pendidikan di UNNES berprinsip pada
pengembangan karakter konservasi yang menjadi ruhnya UNNES. Hal ini
mengandung makna bahwa seluruh proses pendidikan di UNNES mengacu dan
bertujuan membentuk karakter lulusan yang berbasis karakter konservasi. Dengan
demikian, Kurikulum UNNES 2015 juga berbasis pendidikan karakter untuk
membentuk karakter konservasi agar terinternalisasi dengan sempurna pada
setiap lulusan UNNES.
Dengan prinsip pengembangan karakter konservasi dikandung maksud
bahwa, isi dan implementasi kurikulum setiap prodi di UNNES harus diilhami,
diorientasi, dan ditujukan untuk pembentukan karakter bangsa yang berbudaya
konservasi. Lulusan UNNES adalah lulusan yang memiliki karakter konservasi, yaitu
lulusan yang memiliki delapan nilai karakter konservasi, yaitu inspiratif, humanis,
kepedulian, inovatif, kreatif, sportif, kejururan, dan keadilan. Delapan nilai
konservasi tersebut berasal dari karakter dasar dari delapan fakultas yang pada
saat ini dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang. Kedelapan nilai tersebut,
dengan demikian, menjadi kekhasan dari tiap-tiap fakultas untuk
pengembangannya sekaligus juga nilai-nilai itu berlaku di semua fakultas secara
umum karena merupakan nilai-nilai universal.
Nilai konservasi pertama adalah nilai inspiratif yang tercermin pada figurfigur calon guru yang tidak hanya kuat kompetensi pedagogiknya tetapi juga kuat
komptensi profesionalnya. Perpaduan komptensi pedagogi dan kompetensi
profesional tercermin pada kinerja mahasiswa calon guru yang berkompeten. Nilai
inspiratif yaitu, seseorang yang senantiasa memiliki ide atau gagasan untuk siap
bertindak melakukan sesuatu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja
berdasarkan ide yang hadir ke otak dalam situasi dan kondisi apa pun.
Salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembelajaran adalah
berkembangnya inspirasi di kalangan sivitas akademika. Pembelajaran bukan
hanya proses transfer of knowledge karena di dalamnya terdapat proses reduksi
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dan internalisasi fakta, konsep, prosedur, dan meta kognitif yang mampu
menginspirasi mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan secara
lebih luas dan mendalam.
Dalam konteks implementasi kurikulum UNNES 2015 yang berwawasan dan
sesuai dengan KKNI, nilai inspiratif menjadi penting karena dapat meningkatkan
kompetensi mahasiswa di bidang keilmuannya dan sekaligus dapat membentuk
sikap dan kepribadian profesionalnya. Mahasiswa UNNES diharapkan menjadi
pribadi yang inspiratif dan tercermin sebagai mahasiswa yang cerdas, tangguh, dan
bertanggung jawab atas dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran
yang bermakna adalah pembelajaran yang mampu menginspirasi mahasiswa untuk
bangkit menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Nilai konservasi humanis menjadi warna yang indah atas kehidupan
manusia dan kemanusiaannya sebab dengan hadirnya nilai humanis kehidupan
manusia menjadi indah sehingga memenuhi nilai estetika dalam hidup manusia.
Nilai humanis tercermin pada sikap mahasiswa yang bersedia menghargai orang
lain, senantiasa mengharapkan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan
hidup yang lebih baik berdasarkan asas kemanusiaan.
Nilai konservasi kepedulian menjadi peneguh keyakinan bahwa tindakan
peduli kepada sesama manusia adalah nilai luhur yang perlu dibina, sebab tindakan
peduli kepada sesama menjadi bukti nyata dari mahakarya terbesar atas
peradaban manusia yaitu cinta. Para filosof telah mengajarkan bahwa, “lawan dari
cinta bukanlah benci, malainkan tidak peduli”. Dengan demikian, tindakan peduli
yang dikembangkan UNNES menjadi bukti nyata atas masih adanya cinta kepada
sesama manusia di dunia. Mahasiswa UNNES diharapkan memiliki nilai karakter
peduli kepada sesama yang menjadi bukti masih adanya cinta, sebab tidak
kekuatan besar apapun di dunia yang dapat mengalahkan cinta dan wujud nyata
dari adanya cinta adalah kepedulian.
Nilai kepedulian adalah merupakan energi untuk mampu mengindahkan,
memperhatikan, dan menghiraukan sesama. Namun, kini nilai kepedulian tidak
cukup hanya kepada sesama tetapi juga terhadap lingkungan tempat manusia
melangsungkan hidup dan kehidupannya. Peduli lingkungan adalah sikap dan
tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan dan
mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah
terjadi akibat tindakan manusia. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu
ingin memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Nilai konservasi keempat adalah inovatif yang dapat menjadi peneguh
kayakinan para filosof terdahulu yang meyakini bahwa “tidak ada sesuatu yang
benar-benar baru di bawah matahari, sebab yang ada adalah inovasi”. Nilai inovasi
menjadi bukti masih adanya upaya nyata atas pembaruan-pembaruan yang
dilakukan oleh civitas akademikan UNNES. Dengan nilai inovasi, mahasiswa UNNES
didorong untuk senantiasa melahirkan karya-karya inovatif untuk kehidupan
manusia yang lebih baik. Sebab nilai-nilai inovatif yang dikembangkan FMIPA
menjadi bukti bahwa masih ada upaya nyata untuk mencetak generasi penerus
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bangsa yang produkti. Nilai inovatif adalah kemampuan mendayagunakan
pemikiran, imajinasi, stimulan dan lingkungan untuk menghasilkan produk-produk
baru yang bersifat pembaruan.
Nilai konservasi kreatif tercermin pada eksistensi Fakultas Teknik (FT)
UNNES. Kreatif dalam arti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk mencipta.
Fakultas Teknik mengemban visi menciptakan teknologi secara kreatif dan
berwawasan konservasi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mayarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya.
Dyers et al (2011) dalam Innovator DNA dari Harvard Business Review
mengatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui
pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk
kemampuan inteligensia, yaitu 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Atas
dasar pemikiran itu, FT UNNES berupaya secara nyata untuk menjadi “ladang
penyemaian gagasan kreatif mahasiswa” melalui pembelajaran-pembelajaran yang
dilaksanakan. Melalui nilai kreatif, UNNES hendak mencetak mahasiswa dan
lulusan sebagai generasi penerus bangsa yang senantiasa menghasilkan cara-cara
baru untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan kemanusiaan
dengan selalu memberikan alternatif penyesaian atas setiap permasalahan.
Nilai konservasi sportif merupakan nilai luhur yang dapat dipelajari dari
bangsa lain—meski tak melulu bermaksud menjadikan bangsa lain sebagai
cermin—yaitu Jepang dengan ajaran leluhur Bushido-nya. Jiwa Bushido adalah
ajaran kesatriaan, yaitu ajaran mengenai pentingnya seorang kesatria mendapat
kesatriaan dengan jalan yang kesatria. Nilai sportif adalah kemampuan untuk
bersikap kesatria dan jujur. Sportif berarti bersikap adil terhadap lawan, bersedia
mengakui keunggulan, kekuatan, kebenaran lawan atau kekelahan, kelemahan
serta kesalahan sendiri. Dengan demikian, sportif adalah sikap mental seseorang
yang menunjukkan sikap kesatria, jujur, fair dan mau mengakui kekuatan,
keberhasilan yang dimiliki orang lain, serta mau mengakui kekalahan diri sendiri.
Eksistensi FIK UNNES meneguhkan adanya upaya nyata dari UNNES untuk
membentuk mahasiswa dan lulusan yang tidak hanya profesional tetapi juga
mampu bersikap kesatria.
Nilai konservasi ketujuh adalah kejujuran yang tercermin pada perilaku
civitas akademika UNNES. Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,
tindakan dan pekerjaan. Imam Al Ghazali (2013) menyebutkan bahwa terdapat
lima bentuk jujur seperti berikut ini.
1) Jujur dalam lisan atau yang juga dapat diartikan sebagai dapat dipercaya
mempunyai bermakna bahwa setiap individu/organisasi harus senantiasa
memberikan informasi yang benar, menepati janji, memberikan deskripsi
secara benar dan tepat tanpa adanya konflik kepentingan di dalamnya
serta tidak mempermainkan segala sesuatunya. Hal ini dapat disebut
dengan trustworthy yang berarti terpercaya/dapat dipercaya.
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2) Jujur dalam berniat dan berkehendak merupakan suatu kondisi dimana
apa yang ada dihati sesuai dengan keinginan yang akan dilakukan
semata-mata hanya untuk mencari ridho Tuhan, sehingga hal ini dapat
diartikan sebagai faithful yang berarti setia.
3) Jujur dalam cita-cita berupa suatu keinginan yang kuat dan tulus untuk
melakukan kebaikan dan membuktikan kebenaran. Hal ini dapat disebut
dengan sincere yang berarti tulus.
4) Jujur dalam menepati obsesi berupa perilaku jika berjanji atau memiliki
suatu obsesi akan bersungguh-sungguh mewujudkannya. Hal ini disebut
dengan persistent yang berarti gigih.
5) Jujur dalam beramal berupa berperilaku konsisten antara isi hati dengan
perilakunya sehari-hari.
Adapun nama lainnya adalah consistent yang berarti konsisten. Oleh
karena itu, apabila ditarik suatu simpulan maka kejujuran mengandung arti yang
meliputi dapat dipercaya, setia, tulus, gigih dan, konsisten. Maksud dapat
dipercaya (trustworthy) adalah bahwa setiap individu atau unit yang ada di
Universitas Negeri Semarang bertanggung jawab yang sama sehingga mampu
mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Setia (faithful) bermakna bahwa
seluruh elemen di Universitas Negeri Semarang dan keluarga besar Uiversitas
Negeri Semarang akan tetap menjunjung tinggi kepentingan UNNES diatas
kepentingan individu/ golongan demi terwujudnya kemakmuran bersama sesuai
dengan kadiah peraturan yang ada. Tulus (sincere) bermakna bahwa seluruh
civitas academia UNNES menjalankan setiap tugas dan kewajibannya secara tulus
dan berbesar hati sheingga mampu terhindar dari segala macam bentuk
ketidakjujuran. Gigih (persistent) bermakna bahwa seluruh elemen di lingkungan
UNNES senantiasa mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang tanpa
mengenal putus asa. Konsisten (consistent) bermakna bahwa seluruh keluarga
besar UNNES senantiasa melakukan segala sesuatunya sesuai antara hati dan
perilakunya tanpa adanya kepalsuan.
Terakhir, nilai konservasi kedelapan adalah keadilan yang tercermin pada
sikap civitas akademika UNNES dan nilai keadilan menjadi cerminan kepribadian
hasil pengembangan Fakultas Hukum (FH) UNNES. Keadilan adalah perbuatan yang
adil. Adil artinya tidak berpihak, berpihak yang benar dan tidak merugikan orang
lain dan diri sendiri.
Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan
adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan
antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan
sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak
pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai
dengan hak dan kewajibannya.
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Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.
Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu
banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut dua orang atau
benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah
ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang
sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut
berarti ketidak adilan. Keadilan menurut Aristoteles ada tiga seperti berikut ini.
1) Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak
melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan
potensi masing-masing.
3) Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai
kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu
hal, baik menyangkut benda atau orang. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang
dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa
“Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana
halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah upaya
meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata
adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil hakikatnya bahwa
memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak
berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan
juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya,
sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.
C. Prinsip Pengembangan Kompetensi
Kurikulum yang dikembangkan oleh setiap prodi di UNNES sesuai dengan
KKNI dan berwawasan konservasi dengan tetap tidak meninggalkan kompetensi.
Prinsip ini merupakan perkembangan lebih lanjut bahkan dekontruksi atau
dialektika dari pengembangan kurikulum berbasis isi atau mata kuliah. Kompetensi
merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik
suatu program studi terdiri atas (a) kompetensi utama, (b) kompetensi pendukung,
dan (c) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
Dalam formulasinya, kompetensi ini dibedakan menjadi standar kompetensi
lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar suatu mata kuliah dari suatu
prodi di UNNES yang semuanya itu terformulasi dalam capaian pembelajaran.
Kompetensi pada program studi kependidikan mengacu pada standar
nasional, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi
kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan
Bagian 1

45

mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi profesional berkenaan dengan
kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi
kepribadian berkenaan dengan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak
mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial
berkenaan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara
efektif dan efisien dengan orang lain yang terlibat dalam proses pendidikan.
D. Prinsip Keseimbangan
Prinsip keseimbangan merujuk pada perlunya kurikulum memberikan
keseimbangan pada hal-hal berikut:
1) keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika global;
2) keseimbangan antara hardskill dan softskill; dan
3) keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.
E. Prinsip Kesetaraan Capaian Pembelajaran
Jenjang pendidikan akademik tertentu memiliki capaian pembelajaran
yang setara pada pergurun tinggi mana pun di dunia. Penjenjangan kualifikasi
kompetensi di Indonesia menjadi jelas setelah keluarnya Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di dalam
peraturan tersebut disebutkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasi bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Dalam konteks kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini, capaian
pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dinyatakan dalam bentuk
sertifikat yang disebut ijazah. Pembelajaran yang dilakukan pada program studiprogram studi di UNNES jika ditempatkan dalam kerangka kualifikasi nasional
setara dengan jenjang 5 sampai dengan 9 atau berada pada jenjang kualifikasi
teknisi atau analis sampai dengan ahli. Hal demikian karena UNNES
menyelenggarakan program pendidikan Diploma 3, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3,
yang menghasilkan lulusan Ahli Madya, Sarjana, Magister, dan Doktor.
UNNES menyelenggarakan tiga jenis pendidikan, yaitu (1) pendidikan
vokasi, (2) pendidikan akademik, dan (3) pendidikan profesi. Pendidikan vokasi
merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan
programsarjana. Pendidikan vokasi yang diselenggarakan adalah jenjang Diploma 3
(D3). Apabila dikaitkan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, lulusan
Diploma 3 berada pada jenjang 5, yang termasuk kategori teknisi atau analis. Ini
berarti peserta didik pada program Diploma 3 sejak awal memang dipersiapkan
untuk menjadi teknisi atau analis. Sesuai dengan deskripsi jenjang kerangka
kualifikasi, lulusan program diploma 3 ini dikualifikasi sebagai kelompok yang (1)
mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas, memilih metode yang
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sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun yang belum baku dengan
menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas
yang terukur; (2) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; (3)
mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara
komprehensif; dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan
pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan
tertentu. Pendidikan akademik yang diselenggarakan adalah jenjang Strata 1 (S1)
atau program Sarjana, Strata 2 (S2) atau program Magister, dan Strata 3 (S3) atau
program Doktor. UNNES menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi semua
jenjang baik S1, S2, dan S3. Dikaitkan dengan kerangka kualifikasi nasional, lulusan
program S1 berada pada jenjang kualifikasi 6, lulusan program magister berada
pada jenjang 8, dan lulusan program doktor berada pada jenjang 9.
Lulusan program sarjana yang berada pada jenjang 6 dipandang (1) mampu
mengaplikasi bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; (2) menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan tertentu secara umumdan konsep teoretis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah procedural; (3) mampu mengambil keputusan yang tepat
berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam
memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan (4)
bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja organisasi.
Lulusan program magister yang berada pada jenjang 8 dipandang (1)
mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atai seni di dalam bidang
keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji; (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannnya melalui pendekatan inter
atau multidisiplin; dan (3) mampu mengelola riset dan pengembangan yang
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan
nasional dan internasional.
Lulusan program doktor yang berada pada jenjang 9 dipandang (1) mampu
mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang
keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya
kreatif, original, dan teruji; (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan inter, multi, dan transdisiplin; dan (3) mampu mengelola, memimpin,
dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi
kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan
internasional.
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UNNES juga menyelenggarakan pendidikan profesi yakni pendidikan tinggi
setelah program sarjana yangmempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan persyaratan keahliankhusus. Lulusan pendidikan profesi ini
dalam kerangka kualifikasi nasional berada pada jenjang 7, yang dipandang (1)
mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya
dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah
pengembangan strategis organisasi; (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan monodisipliner; dan (3) mampu melakukan riset dan mengambil
keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua
aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
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BAB 4
STRUKTUR KURIKULUM
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Dengan
mengacu kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan kurikulum
pendidikan tinggi dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNNES, Kurikulum
UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) adalah kurikulum yang sesuai dengan KKNI dan
konservasi.
Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) dikembangkan dalam
struktur kurikulum yang mengacu kurikulum perguruan tinggi (KPT) sebagaimana
diatur Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan
struktur kurikulum lebih mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran
(learning outcomes). Capaian pembelajaran terdiri atas sikap, keterampilan umum,
keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Capaian pembelajaran sikap
dan keterampilan umum ditetapkan Dikti dan keterampilan khusus serta
pengetahuan ditetapkan prodi sejenis. Kuriukulum UNNES juga dikembangkan atas
dasar Peraturan Presiden No 8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI). KKNI memberikan parameter yang jelas berupa jenjang
kualifikasi mulai jenjang terendah, yaitu level 1, sampai dengan jenjang tertinggi,
yaitu level 9. Setiap jenjang dalam KKNI memiliki kesepadanan dan kesetaraan
dalam hal kemampuan kepada lulusan perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan
level capaian pembelajaran program studi pada jenjang tertentu.
Dalam rangka memenuhi prinsip fleksibilitas dan prinsip berpusat pada
potensi, kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa serta lingkungannya, Kurikulum
UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) berisi muatan mata kuliah wajib, mata kuliah
pilihan wajib, dan mata kuliah pilihan bebas. Mata kuliah wajib harus ditempuh
dan lulus oleh mahasiswa prodi bersangkutan. Mata kuliah pilihan wajib
merupakan mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus di antara pilihan yang
tersedia. Sementara itu, mata kuliah pilihan bebas bersifat tidak wajib ditempuh
oleh mahasiswa prodi bersangkutan.
Dalam hal pengelompokan mata kuliah, Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan
Konservasi) terdiri atas kelompok mata kuliah: inti keilmuan, ipteks pendukung,
ipteks pelengkap, ipteks yang dikembangkan, dan mata kuliah penciri UNNES dan
Program studi. Struktur kurikulum sebagaimana telah dikemukakan didesain untuk
menghasilkan lulusan UNNES yang cerdas, kompetitif dan berkarakter. Profil
lulusan UNNES adalah berkompetensi unggul berdaya saing tinggi di tingkat
internasional, berkarakter dan berwawasan lingkungan, serta memiliki academic
literacy.
Bagian 1
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BAB 5
PENUTUP
Bagian 1 buku Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) ini merupakan
naskah akademik yang terdiri atas bagian latar belakang, landasan penyusunan,
prinsip, kerangka kualifikasi, dan struktur Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan
Konservasi). Naskah akademik ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen
penjabaran kurikulum setiap Program Studi (Bagian 2) dan dokumen acuan
implementasi pembelajaran kurikulum berwawasan konservasi dan sesuai dengan
KKNI (Bagian 3). Ketiga dokumen ini merupakan satu kesatuan pendukung
Kurikulum UNNES2015 (KKNI dan Konservasi). Secara skematis keterkaitan
antarketiga dokumen ini dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2 Bagan Konsep Panduan Pengembangan Kurikulum UNNES 2015
(KKNIdan Konservasi)
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BAB 1
PENDAHULUAN
Dalam perspektif kebijakan sebagaimana termaktub dalam UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa“Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.”
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian
Qualification Framework adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor. Kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh
seseorang melalui jalur (1) pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman kerja, dan (4)
pembelajaran mandiri. Hadirnya peraturan ini tentu bukan dimaksudkan untuk
membuat stratifikasi sosial (pengkastaan) baru di tengah-tengah masyarakat kita,
melainkan merupakan upaya untuk mewujudkan mutu dan jati diri Bangsa
Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki
Indonesia. KKNI sebagai suatu framework dalam menetapkan jenjang kompetensi
akan berpengaruh pada proses pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
profil lulusan, capaian pembelajaran, jenis dan bobot bahan kajian (mata kuliah),
alokasi waktu, serta pendekatan dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan
jenjang tertentu. Untuk itu, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sebagaimana
disebutkan pada bagian 1 buku ini, UNNES mengembangkan kurikulum yang
sejalan dengan perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat. Perkembangan dan perubahan kebutuhan stakeholders yang sangat
cepat, gelombang generasi yang memiliki karakteristik berbeda dari generasi
sebelumnya, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi global,
perhatian yang lebih kepada multiple intelegence, pertambahan nilai dan
penjaminan mutu dalam setiap bidang, serta banyaknya alternatif pilihan yang bisa
dilaksanakan.
Terdapat beberapa kelemahan implementasi kurikulum berbasis
kompetensi di Perguruan Tinggi, yaitu KBK mendasarkan pengembangannya pada
kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh penyelenggara program studi
Bagian 2
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yang disusun kurikulumnya dan ketiadaan parameter ukur dalam sistem KBK
menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu
lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi
parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai dengan
jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian
Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu. CP pada setiap level KKNI
diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan,
tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan
deskriptor generik. Tiap-tiap deskriptor menjadi indikator kedalaman dan level dari
CP sesuai dengan jenjang program studi.
Berdasarkan alasan tersebut pengembangan Kurikulum UNNES 2015 di
setiap Prodi mengikuti deskriptor generik KKNI yang disesuaikan jenjangnya.
Pengembangan kurikulum harus dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis,
sistemis, dan realistis. Hal itu bermakna pengembangan kurikulum harus
didasarkan pada argumen-argumen yang rasional serta hasil kajian yang
komprehensif dan objektif. Secara operasional pengembangan Kurikulum UNNES
2015 dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut (1) telaah bidang keilmuan
dan keahlian, (2) kajian kebutuhan masyarakat dan stakeholders, (3) perumusan
profil lulusan, (4) perumusan capaian pembelajaran, (5) pemilihan dan penetapan
bobot bahan kajian, (6) pembentukan mata kuliah, bobot SKS dan deskripsinya, (7)
penyusunan struktur kurikulum tiap jenjang program studi, dan (8) penyusunan
rencana pembelajaran semester (RPS).
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Secara skematis tahapan penyusunan kurikulum dilakukan seperti berikut.

Telaah keilmuan dan
Keahlian

Kajian kebutuhan
masyarakat dan
stake holder

Tahap inventarisasi informasi
dan pengumpulan data
melibatkan stake holder,
forum/pengelola prodi sejenis

PROFIL LULUSAN

Tahap penting : peran lulusan
disesuaikan dengan jenjang
kualifikasi KKNI

CAPAIAN PEMBELAJARAN
(CP)

Kemampuan yang diperlukan
untuk menjalankan peran
lulusan sesuai profil

Pemilihan dan Bobot
BAHAN KAJIAN

Pembentukan
mata kuliah, SKS
dan diskripsinya

Menyusun Struktur
Kurikulum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Memperhatikan kedalaman dan
cakupan materi

Sebaran dan jumlah SKS

Dikembangkan dosen secara
mandiri atau bersama dalam
kelompok keahlian suatu
bidang Ilmu pengetahuan dan/
atau teknologi dalam program
studi.

Gambar 2 AlurPenyusunan Kurikulum Program Studi
Bertitik tolak pada pemikiran itu, pengembangan kurikulum tiap-tiap
jenjang program studi harus memperhatikan keterkaitan antara komponen atau
tahapan yang satu dengan yang lainnya. Profil lulusan dirumuskan secara logis dan
objektif sehingga menggambarkan postur yang diharapkan setelah pebelajar lulus
atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran yang sesuai dengan KKNI.
Artinya, perumusan profil lulusan harus mempertimbangkan bidang keilmuan dan
keahlian maupun kebutuhan masyarakat dan stakeholders. Selain itu, profil lulusan
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harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran maupun jenis dan bobot tiap-tiap
mata kuliah. Dengan demikian, profil lulusan dapat dirumuskan secara benar dan
tepat berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sehingga mampu
menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimilikinya.
Capaian pembelajaran sebagai salah satu komponen penting guna
mendukung terwujudnya profil lulusan dirumuskan berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang rasional dan realistis. Selain merujuk pada profil lulusan,
perumusan capaian pembelajaran harus memperhatikan bidang keilmuan,
keahlian, dan kebutuhan masyarakat dan stakeholders, bahkan perumusan capaian
pembelajaran memiliki kaitan erat dengan jenis dan bobot tiap-tiap mata kuliah
yang secara konseptual dapat dirumuskan dalam struktur kurikulum. Dengan
demikian, keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan bidang keilmuan dan
keahlian, kebutuhan masyarakat dan stakeholders, profil lulusan, serta jenis dan
bobot mata kuliah merupakan sebuah keniscayaan.
Tercapai tidaknya profil lulusan dan capaian pembelajaran sangat
bergantung pada bahan perkuliahan (ajar). Oleh karena itu, pemilihan dan
penentuan bahan perkuliahan merupakan tahapan yang sangat strategis, bahkan
pemilihan dan penentuan bahan perkuliahan menjadi determinan dalam
merumuskan nomenklatur mata kuliah dalam struktur kurikulam tiap-tiap jenjang
program studi. Apabila dicermati, bahan perkuliahan juga memiliki keterkaitan
dengan bidang keilmuan dan keahlian maupun kebutuhan masyarakat dan
pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterkaitan antara pemilihan,
penentuan bahan perkuliahan, profil lulusan, dan mata kuliah sangat erat.
Penentuan nomenklatur mata kuliah sebagai bagian penting dalam
pengembangan kurikulum tiap-tiap jenjang program studi harus dilaksanakan
berdasarkan bidang keilmuan dan keahlian, kebutuhan masyarakat dan
stakeholders, profil lulusan, serta capaian pembelajaran. Hal itu berarti penentuan
mata kuliah harus sesuai rumpun keilmuan dan keahlian yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Tiap-tiap mata kuliah yang ditawarkan harus memiliki
kemampuan meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional
serta pengembangan dan pembentukan sikap dan kepribadian profesional
pembelajar. Dengan demikian, keterkaitan antara nomenklatur mata kuliah
dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran sangat kuat.
Akhirnya, struktur kurikulum sebagai produk utama dari proses
pengembangan kurikulum harus menggambarkan kurikulum yang ideal. Hal itu
bermakna antara mata kuliah inti dan mata kuliah pendukung harus dirumuskan
secara rasional, proporsional, dan objektif sehingga mampu menampilkan lulusan
yang sesuai dengan profil yang dirumuskan. Pendek kata, tiap-tiap mata kuliah
yang dirumuskan dalam struktur kurikulum harus mampu berkontribusi dalam
penguatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan dan pembentukan sikap dan kepribadian profesional. Dengan
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demikian, proporsi antara mata kuliah inti dan mata kuliah pendukung, antara
mata kuliah keahlian dan mata kuliah keterampilan, serta mata kuliah-mata kuliah
pembentuk sikap dan kepribadian profesional serta kepedulian sosial dan
lingkungan harus seimbang.

Bagian 2
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BAB 2
LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN KURIKULUM
A. Penyusunan Identitas Program Studi
Bagian awal dokumen kurikulum yang disusun oleh Program Studi adalah
identitas prodi. Identitas prodi berisi nama prodi, izin penyelenggaraan prodi,
status akreditasi, gelar lulusan, deskripsi prodi, visi, misi, dan tujuan prodi. Visi dan
misi yang dirumuskan setiap prodi sejalan dengan visi dan misi fakultas dan
universitas.
B. Penyusunan Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum secara sederhana bermakna sebagai pengaturan mata
kuliah dalam tahapan semester. Secara teoretis terdapat dua macam pendekatan
struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial
adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur
keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling
dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan
mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan yang
ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji pada
semester awal menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang
sering muncul adalah bagaimana menjamin terjadi hubungan antarmatakuliah
dalam satu kerangka keilmuan. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan
dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi.
Adapun dalam pendekatan struktur kurikulum model paralel disajikan
mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan capaian pembelajarannya.
Model blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan
pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap
blok, sehingga sering pula disebut sebagai model MODULAR, karena terdiri atas
beberapa modul/blok. Akan tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya
dilaksanakan dengan model blok, bisa juga dalam bentuk semesteran, yaitu
dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang
sejenis sehingga setiap semester mengarah pada pencapaian kompetensi yang
serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata
kuliah di semester berikutnya.
C. Rumpun Keilmuan Program Studi
Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi dan
konstelasinya terhadap bidang ilmu lainnya (dilengkapi dengan diagram relasi
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antarbidang tersebut). Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan
sepuluh tahun ke depan. Untuk program studi vokasi perlu dicantumkan
perkembangan rancangan keahlian yang akan dibentuk.
Dalam merancang kurikulum diperlukan pendefinisian body of knowledge
dari program studi. BOK umumnya disusun oleh lembaga profesi nasional
dan/atau lembaga profesi internasional yang menaungi program studi tersebut.
Karena lembaga profesi tersebut yang mengeluarkan standar kompetensi lulusan
program studi. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen BOK yang dibuat oleh
lembaga profesi, dapat dibuat sebuah daftar pengetahuan (BOK) yang dibutuhkan
agar lulusan dapat berprofesi sesuai dengan bidangnya.Pembuatan BOK juga harus
memperhatikan tingkat pencapaian setiap BOK.
D. Penyusunan Profil Lulusan
Profil lulusan program studi sebaiknya disusun oleh kelompok program
studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan
rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari stake holders
juga akan berkontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara
institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang kelak akan menggunakan
hasil didiknya. Hal ini menjamin mutu profil lulusan.
Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai
dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakupi sikap dan tata
nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh
seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap
diskriptor generik KKNI.
Kekhasan program studi dapat dibangun melalui penggalian potensi dan
keunggulan daerah serta melihat tantangan dan permasalahan ke depan yang
dapat dipecahkan oleh kemampuan yang dimiliki lulusan program studi sesuai
jenjangnya. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul
di masyarakat harus dapat diakomodasi sehingga turut dalam mewarnai profil.
Profil yang telah terdefinisi dengan jelas menjadi modal utama dalam
mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya
memiliki satu profil, sangat umum bahwa satu program studi memiliki lebih dari
satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk
pada jenjang pendikan diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum,
makin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.
ProfIl lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNI. Profil
lulusan program studi hendaknya:
1) disusun oleh kelompok program studi sejenis;
2) melibatkan stake holders;
3) merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI, mencakupi sikap
dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak yang akan
diemban oleh seorang lulusan;
62

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

4)

memiliki kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi
keunggulan atau kearifan lokal/daerah;
5) rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab
persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masingmasing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi
bersangkutan.
Setiap prodi lazim memiliki profil lulusan lebih dari satu. Contoh penulisan
profil sebagai berikut.
Contoh Profil yang Benar

Contoh Profil yang Salah

Komunikator
Konsultan sekolah
Peneliti
Pendidik
Analis Kimia
Akuntan

Anggota DPR
Birokrat
Staff QC
Pegawai Negeri
Staff QC
Pemasaran

E. Penyusunan Hasil Analisis Profil Lulusan
Analisis profil lulusan prodi berisi penjelasan tentang kesesuaian antara
profil lulusan yang ditetapkan dan tuntutan perkembangan keilmuan atau keahlian
khusus dan kebutuhan pengguna. Prodi yang telah memiliki alumni dapat
mengevaluasi hasil penelusuran lulusannya untuk melihat kelebihan dan
kekurangan berdasarkan respons pengguna lulusan sehingga dapat dikenali
kemampuan yang perlu dikuatkan dan ditambahkan.
F. Perumusan Capaian Pembelajaraan
Deskripsi capaian pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam
rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. CP dapat dipandang sebagai
hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang
pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi
tertentu. Unsur capaian pembelajaran mencakupi sikap dan tata nilai,
kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi
kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab-akibat. Secara
umum CP dapat berperan dengan beragam fungsi, di antaranya (a) sebagai penciri,
deskripsi, atau spesifikasi dari program studi; (b)sebagai ukuran, rujukan,
pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan; (c) kelengkapan
utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah); dan (d) sebagai
komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.
Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsi secara ringkas, tetapi
pada saat yang lain perlu diuraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP
sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya,
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sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memiliki pengertian dan
makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.
1) Unsur dalam Capaian Pembelajaran
Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun
2012) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan,
pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui
proses pendidikan yang terstruktur dan mencakupi suatu bidang ilmu/keahlian
tertentu atau melalui pengalaman kerja.
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap terwujud dalam
perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang
tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, dan sosial melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara
sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
yang terkait pembelajaran.
Sementara itu, keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk
kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen,
yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan
dibagi menjadi dua, yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus.
1) Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
2) Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
2)

Tahap Penyusunan Capaian Pembelajaran
Rumusan unsur sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian
dari capaian pembelajaran dirumuskan sebagai standar minimal yang harus
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya.
Sementara itu, unsur keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan
rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun
oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu
program studi.
Penyusunan capaian pembelajaran (CP), secara substansial dapat
dilakukan melalui tahapan berikut.
1) Program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat
mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi
sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis,
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misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal
pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
2) Program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat
mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut
terhadap rumusan capaian pembelajaran pada KKNI untuk melihat
kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3) Penulisan ‘keterampilan khusus’ dapat dilakukan dengan menggunakan
panduan gambar berikut ini.
CP keterampilan khusus
Mampu melakukan ……… dengan cara (metode) …….dan dapat menunjukkan
hasil …….. dalam (kondisi) ……
CP pengetahuan
Menguasai ……(tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman) ……(bidang
keilmuan)
Berikutnya, penyusunan capaian pembelajaran membutuhkan langkah
penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan
spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses
pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, kegiatan mendeskripsi
Profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP. Tidak
akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu. Profil
adalah indikatorapa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP
adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.
Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga
memperhatikan hal berikut:
1) indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi
sesuai dengan jenjang yang akan dicapai dan hal ini tertera dalam deskripsi
generik KKNI;
2) visi dan misi program studi yang menjamin kekhasan dan cita-cita atau
tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
3) bidang keilmuan yang sangat penting untuk program studi jenis akademik
sesuai dengan nomenklatur;
4) nomenklatur;
5) bidang keahlian, pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi
secara teliti;
6) kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyu
sun CP yang direncanakan;
7) referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai
pembanding jika ada;
8) peraturan yang ada; dan
9) kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.
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3) Rujukan Penyusunan Capaian Pembelajaran
Pengembang kurikulum dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara
lebih spesifik jika menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan
perencanaan desain pembelajaran sampai dengan perlengkapan evaluasinya.
Selama dekade ini, telah dikenalkan tiga model besar taksonomi, yaitu mulai
Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2002), dan terakhir adalah taksonomi
belajar Marzano (2009). Penyusun kurikulum dan rancangan pembelajaran dapat
memilih model taksonomi yang ada. Tiap-tiap taksonomi memiliki kelebihan dan
kekhasan.
a. Taksonomi Pembelajaran Bloom
Taksonomi Bloom terdiri atas tiga domain, yaitu (1) kognitif, yang
menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) afektif, yang menghasil kan
domain sikap; dan (3) psikomotor, yang menghasilkan keterampilan fisik (Bloom
1956). Berikut ini dikemukakan saripati domain pembelajaran yang dikemukakan
Bloom pada awal penelitiannya.
Tabel 1 Ringkasan Capaian Pembelajaran menurut Bloom (1956)
Domain

Inti konseptual

Kognitif

Berisi penguasaanpengetahuan yang
akandikuasai.
Pertanyaan: kemampuan apayang saya
harapkan darimurid saya untuk menguasai
pengetahuan tertentu

Afektif

Berisi tentang penguasaansebuah emosi
tertentu
Pertanyaan: apa yang sayaharapkan
pembelajarrasakan atau pikirkan
secaramendalam?
Penguasaan kemampuanfisik/mekanik
Pertanyaan: kemampuan fisikapa yang saya
harap akandikuasai oleh pembelajar

Psikomotor
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Kemampuan yang
dihasilkan
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Aplikasi
4. Evaluasi
5. Sintesis
1. Penerimaan
2. Tanggapan
3. Penilaian
4. Pengorganisasian
5. Karakterisasi
1. Persepsi
2. Simulasi
3. Konformasi
4. Produksi
5. Penguasaan
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Tabel 2 Tabel Penguasaan Pengetahuan (domain kognitif) Bloom (1956)
Tingkatan

Kemampuan

Definisi

1

Mengetahui

Mengingat, memanggil
informasi

2

Memahami

Memahami maksud
sebuah konsep

3

Mengaplikasikan

4

Menganalisis

5

Mensintesis

6

Mengevaluasi

Menggunakan konsep
pada situasi yangberbeda
Menganalisis Membagi
informasi menjadi beberapa
konsep untuk dipahami
Menyatukan beberapa
konsep untuk membangun
konsep baru
Menilai sebuah konsep

Capaian
pembelajaran
Sebutkan,
ceritakan,kenali,
menyebutkankembali
Merangkum,mengkonversi
, mempertahankan,
menyatakan kembali
Menghitung,menyiapkan,
moncontoh
Bandingkan, uraikan,
bedakan, pisahkan
Menggeneralisasi,mengkat
egorisasikan
Menilai, mengkritik,
Beragumentasi

Kategori pengetahuan yang dikembangkan bergerak dari yang bersifat
konkret ke abstrak. Pengetahuan yang spesifik merujuk pada fenomena yang
tangible dan konkret. Pada tahun 1990-an mulailah beberapa ahli mengkritik
taksonomi belajar Bloom ini. Namun, para pelaku pendidikan masih sangat
memungkinkan untuk menggunakan taksonomi Bloom ini dalam menetapkan
kedalaman capaian pembelajarannya, sepanjang selalu menjaga konsistensi dari
hierarkinya.
b. Taksonomi Pembelajaran Anderson dan Krathwol
Setelah adanya taksnonomi pembelajaran Bloom, kemudian muncul
berbagai usaha untuk memperbaharui taksonomi tersebut. Salah satu usaha
perbaikan yang paling dekat dan terkenal adalah perbaharuan taksonomi yang
dilakukan oleh Anderson dan Krathwol (2001). Perubahan utama yang dilakukan
Anderson dan Krathwol (2001) adalah perubahan pada tingkat pembelajaran
kesatu yang menurut Bloom adalah penguasaan pengetahuan. Hal ini menurut
Anderson sering menyebabkan kerancuan dengan aspek pengetahuannya,
sehingga pada peringkat kesatu ini dari penguasaan kemampuan diubah menjadi
kalimat kerja aktifnya, yaitu mengingat.
Perbedaan kedua adalah Anderson dan Krathwol (2001) menambahkan
satu tipe kognitif yaitu metacognitive. Oleh karena itu, tipe kognitif Anderson
menjadi (1) factual knowledge, pengetahuan dasar sebuah ilmu, berisi fakta,
terminologi, dan unsur-unsur sebuah pengetahuan; (2) pengetahuan konseptual,
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berisi klasifikasi, prinsip, simpulan umum, teori, model dan struktur; (3)
pengetahuan prosedural, yang berisi metode, cara, prinsip prosedural, dll.; dan (4)
metakognitif, yang berisi kesadaran seseorang akan kemampuan kognitifnya yang
merupakan pengetahuan reflektif.
c. Taksonomi Pembelajaran Marzano
Pada tahun 2009 Marzano dan Kendall kembali melakukan pengembangan
taksonomi belajar untuk melengkapi yang telah dikemukakan oleh Anderson.
Marzano mendesain ulang kerangka 3 domain pembelajaran dan mengkategorisasi
aktivitas pembelajaran dalam 6 tingkatan proses pengetahuan. Menurut Marzano
(2007), capaian pembelajaran dapat ditata secara bertingkat, seperti halnya
taksonomi sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada taksonomi ini
dibagi enjadi 2 buah domain utama, yaitu domain proses pembelajaran yang
terdiri atas 6 tingkatan proses dan domain pengetahuan yang terdiri atas 3 macam
model pengetahuan. Domain proses terbagi menjadi tiga buah tingkatan sistem.
Dalam sistem yang paling sederhana, yaitu sistem kognitif, pembelajar
diarahkan untuk menguasai kemampuan kognitif atau berpikir. Di dalam sistem
kognitif ini terdapat tiga tingkatan kemampuan berpikir, yaitu (1)
retrieval/menghapal; (2) comprehension/memahami, (3) analysis dan terakhir (4)
knowledge utilization sehingga pebelajar mampu mengimplementasi pengetahuan
yang dikuasainya. Di dalam usaha menguasai capaian pembelajarannya, pebelajar
dapat mencapai dan memenuhi ketiga tingkatan kemampuan berpikir ini.
Pada tingkatan sistem kedua, pebelajar mulai diajak untuk menguasai
sistem metakognitif. Sistem ini telah mulai melibatkan sisi afektif, pembelajaran
mulai harus mampu merefleksikan proses pembelajaran yang telah dikuasainya.
Pada sistem ini, pebelajar mampu mengidentifikasi mana hal yang telah
dikuasainya dan yang belum. Selain itu juga pada tingkat sistem metakognitif,
pebelajar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan dirinya. Metakognitif
inilah yang mempengaruhi motivasi belajar siswa/pebelajar.
Tingkat sistem terakhir yang akan dikuasai pebelajar adalah sistem
penguasaan diri. Pada tingkat ini, sangat dipengaruhi oleh ranah afektif, di dalam
pembelajaran tingkat ini pebelajar mampu untuk mengenal dan mengembangkan
diri. Pada saat pebelajar tiba di tingkat self ini, dia telah mampu untuk belajar
secara mandiri dan berkelanjutan (life long learning).
Sisi domain jenis pengetahuan terbagi menjadi tiga macam pengetahuan.
Jenis pertama adalah informasi, yang berisi fakta, pengetahuan deklaratif, dan data
yang ditangkap dan dikelola dalam domain proses. Yang kedua adalah jenis mental
procedures/prosedur mental. Jenis kedua ini lebih banyak menyertakan pada
logika berpikir dan menguasai analogi sebuah informasi. Jika diperbandingkan,
jenis informasi akan berisi segala hal yang berhubungan dengan pertanyaan ”apa”
sedangkan prosedur mental lebih banyak berhubungan dengan pertanyaan
”bagaimana”. Jenis terakhir domain pengetahuan adalah prosedur psikomotor.
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Domain pengetahuan jenis ini menyatakan prosedur fisik yang digunakan
seorang individu dalam kehidupan sehari-harinya untuk dapat melakukan aktivitas
dan kerja berkreasi. Anderson (1983) menyatakan dua alasan mengapa domain
prosedur psikomotor ini dimasukkan dalam domain pengetahuan. Alasan pertama
adalah prosedur pelaksanaan setiap aktivitas juga disimpan dalam memori, dan
alasan kedua adalah model penyimpanannya juga menggunakan production
network (jejaring produksi) di dalam otak manusia. Secara lebih sederhana,
domain pengetahuan dapat dikemukakan dalam Tabel3 berikut ini.

Tabel 3 KomponenDomain Pengetahuan sesuai dengan Taksonomi Marzano
(2007)
Informasi

Pengaturan ide
Detail

Prosedur Mental

Proses
Keterampilan

Prosedur
Psikomotor

Proses
Keterampilan








Prinsip
Generalisasi
Sekuensi/urutan waktu
Fakta
Istilah/makna kata
Prosedur makro






Taktik
Algoritma
Hukum logika sederhana
Prosedur kombinasi kompleks




Prosedur kombinasi sederhana
Prosedur dasar fundamental

G. Penetapan Bahan Kajian dan Mata Kuliah
Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang
dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain
menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian
dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan,
keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.
Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang
bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program
studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi).Tingkat keluasan,
kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat
ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan mata kuliah.
1) Perkiraan dan Penetapan Beban SKS
Selama ini pengertian SKS hanya berkaitan dengan waktu satu kegiatan
pembelajaran, tanpa dikaitkan dengan variabel lain; hanya macam kegiatan yang
dideskripsi. Seperti pengertian 1 SKS mata kuliah yang dilakukan dengan
perkuliahan (ceramah) diartikan tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka
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selama 50 menit, kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit, dan kegiatan
belajar mandiri selama 60-120 menit, semuanya dalam satuan perminggu, per
semester. Banyak program studi yang hanya menerima SKS dari tahun ke tahun
tanpa memahami cara menetapkannya. Sering perkiraan besarnya SKS sebuah
mata kuliah banyak ditetapkan atas dasar pengalaman dan menyangkut banyaknya
bahan kajian yang harus disampaikan.
Pengertian SKS pada dasarnya tetap berkaitan dengan satuan waktu.
Perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang
direncanakan dilakukan dengan menganalisis secara simultan variabel: (a) tingkat
kemampuan/ kompetensi yang hendak dicapai, (b) tingkat keluasan dan
kedalaman bahan kajian yang dipelajari, (c) strategi pembelajaran yang akan
diterapkan, (d) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, dan
(e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester, sehingga
secara prinsip pengertian SKS harus dipahami sebagai: satuan waktu yang
dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran
tertentumelalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Untuk itu,
diperlukan pemetaan hubungan capaian pembelajaran dan bahan kajian, seperti
pada tabel dalam lampiran.
2)

Pembentukan Mata Kuliah
Peta kaitan bahan kajian dan kompetensi ini secara simultan juga
digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat
ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian serta kemungkinan
keefektifan pencapaian capaian pembelajaran bila beberapa bahan kajian
dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan
pembelajaran yang tepat, seperti contoh pada matriks pada lampiran.
Dari contoh pembentukan mata kuliah tersebut, perwujudan beberapa
bahan kajian dalam suatu mata kuliah dapat dilakukan melalui beberapa
pertimbangan, yaitu (1) adanya keterkaitan yang erat antarbahan kajian yang bila
dipelajari secara terintergrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (2) adanya
pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna
keilmuan dalam konteks tertentu; (3) adanya metode pembelajaran yang tepat
yang menjadikan pencapaiankompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak
positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan
terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas
yang tinggi, sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah
dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena mata kuliah hanyalah bungkus
serangkai bahan kajian yang dipilih sendiri oleh program studi.
3) Kode Mata Kuliah
Tiap mata kuliah berkode mata kuliah sesuai dengan status mata kuliah,
seperti mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, matakuliah jurusan, dan mata
kuliah program studi. Pemberian kode mata kuliah mengikuti ketentuan dari Badan
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Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPTIK) Universitas Negeri
Semarang.
H. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana
pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim
dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program
studinya. Terdapat beberapa model perancangan pembelajaran, salah satunya
adalah Model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model rancangan
pembelajaran yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda (1990). Model ADDIE
disusun secara sistematis dengan menggunakan tahap pengembangan, yaitu
analysis, design, development, implementation, dan evaluation yang disingkat
dengan ADDIE.

Gambar 3 Model Rancangan Pembelajaran ADDIE & Dick-Carey
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Tabel 4 Model Rancangan Pembelajaran ADDIE
Analisis

Disain

Pengembangan

Implementasi

Evaluation

Menganalisis masalah-masalah
pembelajaran sesuai kebutuhan belajar
mahasiswa untuk mengindentifikasi
capaian pembelajaran mata kuliah.
Desain merupakan tahapan untuk
menentukan indikator, intrumen
asesmen dan motode/strategi
pembelajaran berdasarkan hasil
tahapan analisis.
Berdasarkan tahapan design kemudian
pada tahapan pengembangan,
dikembangkan bahan pembelajaran dan
media penghantarannya.
Berdasarkan hasil dari tahapan
pengembangan, kemudian
diimplementasi dalam proses
pembelajaran mahasiswa.
Berdasarkan pelaksanaan proses
pembelajaran kemudian dilakukan
evaluasi untuk meningkatkan efisiensi
dan keefektifan belajar mahasiswa
dalam menggapai capaian
pembelajarannya.




Kebutuhan belajar mahasiswa
Capaian Pembelajaran

Indikator
 Instrumen Asesmen
 Metode/strategiPembelajaran
 Tugas-tugas



Bahan Pembelajaran
Media Penghantaran

Pelaksanaan Pembelajaran
Mandiri atau Terbimbing




Evaluasi Proses Pembelajaran
Evaluasi Hasil Pembelajaran

Selanjutnya dari hasil perancangan tersebut dituliskan dalam bentuk
RencanaPembelajaran Semester (RPS) dengan butir-butir paling sedikit berisi:
1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS,
nama dosen pengampu;
2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
5) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas yang harusdikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
6) metode pembelajaran;
7) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
8) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap
tahappembelajaran; dan
9) daftar referensi yang digunakan.
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BAB 3
PENUTUP
Penyusunan Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) didasarkan
pada visi, misi, tujuan, dan prinsip utama pengembangan kurikulum. Dengan dasar
itu, penyusunan kurikulum dilakukan melalui tahap-tahap yang meliputi (1)
penetapan profil lulusan, (2) penetapan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan
profil lulusan, (3) penentuan bahan kajian yang terkait dengan IPTEKS program
studi, (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian, (5) perangkaian bahan kajian
ke dalam mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum dalam semester. Selain
itu, pengembangan kurikulum dilengkapi dengan (7) pengembangan rancangan
pembelajaran yang meliputi pemilihan materi pembelajaran, metode
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang tepat untuk mencapai
kompetensinya.
Kegiatan penyusunan kurikulum juga memperhatikan faktor-faktor seperti
jenis mata kuliah, sebaran mata kuliah, dan kode mata kuliah. Oleh sebab itu,
dalam proses penyusunan kurikulum, program studi perlu bekerja sama dengan
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) terutama dalam penentuan
jenis dan sebaran mata kuliah umum serta dengan Badan Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi (BPTIK) dalam pemberian kode mata kuliah.
Dengan selesainya penyusunan panduan kurikulum pada program studi,
universitas memiliki kurikulum yang merupakan gabungan kurikulum dari semua
program studi, tiap-tiap fakultas memiliki kurikulum semua program studi di
fakultas yang bersangkutan, dan jurusan memiliki kurikulum semua program studi
atau bagian di jurusan yang bersangkutan.
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BAB 1
PENDAHULUAN
Visi Universitas Negeri Semarang adalah mewujudkan universitas
berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Untuk mewujudkan visi dan
misi, UNNES harus mengimplementasi program-program yang sejalan dengan visi
dan misi tersebut. Pembelajaran adalah salah satu bentuk implementasi program
untuk mencapai visi dan misi. Davis et al (2007) mengemukakan bahwa dampak
visi dan misi terhadap perilaku mahasiswa sangat minim, kecuali diikuti dengan
strategic re-education (pembelajaran). Oleh karena itu, UNNES perlu membangun
sistem pembelajaran yang berfungsi mengontrol kualitas pembelajaran yang
berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang seiring dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan. Sistem tersebut haruslah bersifat transparan, efisien, dan
efektif, yang memungkinkan kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan
skenario pembelajaran yang telah dirancang. Untuk kepentingan itulah, perlu
diatur dalam pedoman pembelajaran tentang pendekatan, strategi, media, dan
penilaian hasil belajar yang selaras dengan visi dan misi UNNES.
A. Maksud dan Tujuan
Bagian 3 buku Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) yang berupa
pedoman pembelajaran ini disusun dengan harapan agar seluruh sivitas
akademika, utamanya dosen dapat memahami jiwa, arah, serta dasar
pembelajaran di UNNES yang mengacu KKNI dan berwawasan konservasi. Dalam
pedoman ini,
konservasi bukan slogan kosong tetapi dapat dirasakan
implementasinya dalam bentuk pembelajaran di kampus sehari-hari. Dengan
proses pembelajaran berdasarkan KKNI ini, diharapkan alumni UNNES memiliki
kompetensi dalam disiplin ilmunya dan memiliki jiwa konservasi.
Tujuan diterbitkannya buku ini adalah agar dapat digunakan sebagai
rujukan bagi sivitas akademika utamanya dosen dalam mengembangkan proses
pembelajaran di Universitas Negeri Semarang yang mengacu pada KKNI dan berciri
konservasi. Pedoman ini akan makin penting karena lulusan UNNES harus
mempunyai kompetensi konservasi yang menitikberatkan pada pendidikan sikap.
Oleh karena itu, proses pembelajaran yang diselenggarakan harus berpedoman
pada kompetensi sesuai dengan KKNI dan sikap yang selaras dengan konservasi.
B. Ruang Lingkup
Bagian 3 buku Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dosen untuk mengembangkan
pembelajaran yang mengacu pada KKNI, dijiwai oleh nilai-nilai konservasi dan
Bagian 3
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berwawasan internasional. Ini berarti bahwa dosen memiliki kebebasan dalam
pengembangan pembelajaran dengan memasukkan nilai-nilai konservasi. Semua
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mulai academic challenge,
active learning, student-faculty interaction, supporting learning environment,
sampai dengan enriching educational experiences harus mengacu pada KKNI dan
konservasi.
Pengembangan pembelajaran tersebut mencakupi pendekatan, strategi,
media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam implementasinya baik pendekatan,
strategi, media, maupun evaluasi pembelajaran mengintegrasi nilai-nilai
konservasi.
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BAB 2
PENDEKATAN DAN STRATEGI
PEMBELAJARAN KURIKULUM UNNES
2015
A. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan
Konservasi)
KKNI sebagai acuan kegiatan pembelajaran menghendaki mahasiswa aktif
atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student center learning/SCL), bukan
dosen yang aktif atau dosen sebagai pusat (teacher center learning/TCL) seperti
yang selama ini berlangsung. Berpusat pada mahasiswa berarti cara pencapaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa,
serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan
pengetahuan. Dalam SCL, mahasiswa didorong untuk memiliki motivasi dalam diri
mereka sendiri dan selanjutnya berupaya keras mencapai hasil pembelajaran yang
diinginkan.
Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari TCL menjadi SCL adalah
perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal
dalam pembelajaran. Hal itu meliputi (a) pengetahuan, yakni dari pengetahuan
yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen
ke mahasiswa menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil
transformasi oleh pembelajar; (b) belajar, yakni dari menerima pengetahuan
(pasif‐reseptif) menjadi belajar sebagai aktivitas mencari dan mengkonstruksi
pengetahuan, aktif dan spesifik caranya; dan (c) pembelajaran, yakni dari dosen
menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah) menjadi dosen
berpartisipasi bersama mahasiswa untuk membentuk pengetahuan.
Sesuai dengan paradigma tersebut, tiga prinsip yang harus dikembangkan
dalam pembelajaran SCL adalah (a) memandang pengetahuan sebagai satu hal
yang belum lengkap; (b) memandang proses belajar sebagai proses untuk
merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari; serta (c)
memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (teaching)
yang dapat dilakukan secara klasikal, dan bukan merupakan suatu proses untuk
menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang. Proses pembelajaran
bermakna sebagai proses dosen menyediakan berbagai macam strategi dan
metode pembelajaran dan paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya
untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa.
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Pembelajaran berciri student center learning (SCL) secara visual dapat
dilihat pada Gambar 4. SCL dalam Gambar 4 bermakna bahwa dosen berperan
sebagai fasilitator dan motivator; mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang
bersifat kreatif yang mengintegrasi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan
afeksi secara utuh. Proses interaksi dosen dan mahasiswa menitikberatkan pada
“method of inquiry and discovery”; sementara itu sumber belajarnya bersifat
multidimensi yang bisa diperoleh dari mana saja; dan lingkungan belajarnya harus
terancang dan kontekstual.

Gambar 4 Ciri Pembelajaran SCL
Dosen dan mahasiswa berperan yang berbeda tetapi saling berkaitan.
Peran dosen dalam pembelajaran SCL adalah (1) bertindak sebagai fasilitator
dalam proses pembelajaran; (2) memahami capaian pembelajaran matakuliah
yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran; (3) merancang strategi dan
lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman
belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang
dituntut mata kuliah; (4) membantu mahasiswa mengakses informasi, menata
dan
memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan
hidup sehari‐hari; (5) mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil
belajar mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran yang akan diukur.
Peran mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah (1) memahami capaian
pembelajaran mata kuliah yang dipaparkan dosen; (2) menguasai strategi
pembelajaran yang ditawarkan dosen; dan (3) menyepakati rencana pembelajaran
untuk mata kuliah yang diikutinya.
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Proses pembelajaran SCL dilakukan secara sistematis dan terstruktur
melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan
menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
mata kuliah. Metode
pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan
pembelajaran mata kuliah antara lain (1) small group discussion; (2) role‐play &
simulation; (3) case study; (4) discovery learning (DL); (5) self‐directed learning
(SDL); (6) cooperative learning (CL); (7) collaborative learning (CbL); (8) contextual
instruction (CI); (9) project based learning (PjBL); dan (10) problem based learning
and inquiry (PBL). Selain kesepuluh model tersebut, setiap program studi dapat
mengembangkan model pembelajaran lain yang sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan program studi.
B. Pendekatan, Orientasi, dan Prinsip Pembelajaran yang sesuai dengan
Konservasi
Banyak teori atau pendekatan pembelajaran yang dapat dipakai sebagai
landasan dalam merancang dan melakukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan
transformatif merupakan salah satu pendekatan yang dipandang cocok untuk
merealisasi pembelajaran berciri konservasi. Pendekatan transformatif merupakan
suatu kondisi atau proses untuk mentransformasi asumsi, konsep, nilai, dan praktik
dalam memandang suatu realitas. Pendekatan transformatif dalam pembelajaran
mengandaikan bahwa sang pebelajar dapat menjelaskan dan menginterpretasi
suatu peristiwa serta selanjutnya mampu menentukan harapan dan tindakan.
Karakteristik pembelajaran transformatif peserta didik tidak sekadar
menerima pengetahuan secara pasif, tetapi mereka menemukan makna atas apa
yang dipelajari melalui pengalaman belajarnya. Untuk itu, dalam pembelajaran
transformatif diperlukan adanya proses kritis dalam melakukan refleksi diri, dialog
reflektif, dan tindakan refektif agar peserta didik mampu memahami makna atas
apa yang sudah dipelajari. Selama pembelajaran atau setidaknya pada akhir
pembelajaran, dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi terhadap apa yang
telah dipelajari dikaitkan dengan fenomena sosial dan fisik. Melalui proses
pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa dapat memperoleh capaian
pembelajaran sesuai tuntutan KKNI.
Pendekatan transformatif mengandaikan adanya perubahan paradigma
pembelajaran, yakni perubahan tiga orientasi pembelajaran, yang meliputi (1)
perubahan dari pembelajaran yang berorientasi kepada manusia semata
(antroposentrisme) menuju pada pembelajaran berorientasi pada ekosistem atau
ekosentrisme; (2) pembelajaran yang berorientasi pada egoisme ke pembelajaran
yang berorientasi pada kolektivisme; dan (3) pembelajaran yang berorientasi pada
sikap materialisme ke pembelajaran berorientasi spiritualisme.
Pembelajaran berciri konservasi juga memperhatikan empat pilar
pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO, yaitu (1) learning to know, (2)
learning to do, (3) learning to be, (4) learning to live together. Indonesia
merupakan negara berketuhanan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,
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maka perlu ditambahkan satu pilar, yaitu (5) learning to believe and convince the
almighty God atau belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
1) Perubahan Orientasi Pembelajaran dari Antroposentrisme ke Ekosentrisme
Menurut pandangan antroposentrisme, manusia merupakan pusat dari
sistem alam. Hanya manusia yang mempunyai nilai. Di luar manusia hanya
mempunyai nilai sejauh menunjang kepentingan manusia. Antroposentrisme
bersifat instrumentalistik, dalam arti bahwa pola hubungan antara manusia dan
alam dilihat semata dalam relasi instrumental. Dalam hal ini, alam dipandang
sebagai alat bagi kepentingan manusia.
Berbeda dari antroposentrisme yang menempatkan manusia pada pusat
sistem alam, ekosentrisme memandang alam atau ekologi sebagai pusat.
Ekosentrisme memusatkan diri pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup
maupun tidak hidup. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis
saling bergantung satu dengan lainnya. Ekosentrisme tidak mengutamakan
kepentingan jangka pendek, tetapi lebih memikirkan kepentingan jangka panjang,
baik untuk kepentingan manusia maupun untuk kepentingan seluruh ekosistem.
Dalam ekosesentrisme dikembangkan pola hidup yang arif dalam mengurus dan
menjaga alam sebagai rumah tangga, berangkat dari kearifan bahwa segala
sesuatu dalam alam semesta mempunyai nilai pada dirinya sendiri.
Dalam kegiatan pembelajaran, orientasi antroposentrisme tampak pada
pandangan dan sikap dominan dari pendidik yang menganggap dirinya serba tahu
dan serba penting, sehingga kegiatan pembelajaran ditentukan olehnya, mulai dari
perencanaan hingga evaluasinya. Peserta didik dipandang sebagai pihak yang tidak
tahu apa-apa, harus dibekali segenap ilmu pengetahuan melalui metode yang telah
dirancang secara kaku oleh pendidik. Pendek kata, pendidik aktif, sedangkan
peserta didik pasif dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran ekosentrisme tidak dipahami semata-mata sebagai
pembelajaran yang memusatkan diri pada alam semesta, tetapi pembelajaran yang
menempatkan manusia secara proporsional dalam kaitannya dengan sistem
ekologis. Pendidik dalam orientasi ekosentrisme tidak dominan dan aktif, tetapi
bertindak sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk aktif mengambil
inisiatif dalam kegiatan pembelajaran. Dosen dan peserta didik saling terkait dan
saling bergantung dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan. Pendekatan konstruktivistik dan kooperatif dipandang tepat
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbasis pada orientasi ekosentrisme.
2) Perubahan Orientasi Pembelajaran dari Egoisme ke Kolektivisme
Egoisme adalah teori atau filsafat yang menempatkan individu sebagai
pusat, yang memfokuskan diri pada kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Dalam
egoisme, orang berpusat pada dirinya dan memandang rendah orang lainnya.
Altruisme sebagai lawan egoisme dipahami sebagai etika yang menempatkan diri
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bukan sebagai pusat, tetapi justru diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan
orang lain. Altruisme merupakan kualitas diri yang tidak menempatkan diri sebagai
yang pertama, tetapi memiliki kehendak untuk memberikan waktu, uang, dan
usaha lainnya untuk kepentingan orang lain atau kesejahteraan umat manusia.
Hampir mirip dengan altruisme adalah kolektivisme, yaitu suatu ajaran atau paham
yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah,
maupun alat produksi (semua harus dijadikan milik bersama, kecuali barang
konsumsi).
Dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi selama ini, pandangan egoisme
masih tampak dominan, dosen menempatkan diri sebagai pusat sumber belajar
dan pengetahuan.Mahasiswa dipandang sebagai pihak yang harus menerima
materi pembelajaran. Pembelajaran berlangsung searah, dari dosen ke mahasiswa.
Akibatnya mahasiswa menjadi pasif, sangat tergantung kepada dosen.
Pembelajaran menjadi kering, karena tidak ada diskusi dan dialog di antara
mereka. Model pembelajaran seperti ini tidak cocok untuk strategi pembelajaran
konservasi yang mengedepankan adanya kerjasama antara dosen dan mahasiswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam semangat altruisme, pihak dosen
harus banyak menyediakan waktu untuk mendengar keinginan mahasiswa,
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari sendiri pengetahuan
dan pengalaman belajar sesuai materi pembelajaran yang dibahas, dan lebih
banyak membangun dialog dengan mahasiswa agar dapat membantu mahasiswa
mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan kooperatif dipandang tepat dalam
pembelajaran yang berorientasi pada kolektivisme atau altruisme.
3) Perubahan Orientasi Pembelajaran dari Sikap Materialisme ke Spiritualisme
Materialisme merupakan ajaran yang memusatkan perhatian pada
realitas. Ajaran ini juga dipahami sebagai keinginan untuk memiliki kesejahteraan
dan barang material dengan sedikit perhatian pada persoalan etis dan
spiritual.Orang yang mengagumi materialisme, baginya tidak ada sesuatu yang
eksis, kecuali barang-barang atau hal-hal yang bersifat fisik. Kebalikan dari
materialisme adalah spiritualisme, yang dipahami sebagai doktrin atau ajaran yang
memusatkan diri pada jiwa, semangat atau spirit. Spiritualisme dipusatkan pada
hal-hal yang berkaitan dengan semangat dan jiwa (soul).
Pembelajaran yang dipusatkan pada sikap materialisme atau hal-hal yang
menyenangkan secara fisik saja akan menjerumuskan mahasiswa pada sikap
pragmatis, mengejar kebutuhan jangka pendek, dan tidak jarang untuk mencapai
tujuan tersebut, mereka menempuh cara-cara yang tidak dapat dibenarkan.
Pembelajaran seperti ini tidak menjamin kesinambungan dari nilai-nilai yang
diajarkan oleh dosen. Oleh karena itu, ke depan pembelajaran harus beralih
kepada pengembangan spiritualisme, yaitu membangun semangat dan jiwa
mahasiswa untuk mengejar kebaikan umum, yang bermanfaat tidak saja bagi diri
sendiri, tetapi juga berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
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Pendekatan penalaran moral sebagaimana diintroduksi Kohlberg selaras
dengan orientasi pembelajaran spiritualisme. Pendekatan dalam pendidikan
karakter yang dikembangkan oleh Lickona dapat digunakan dalam pembelajaran
yang berorientasi spiritualisme, yaitu knowing the good, desiring the good, dan
doing the good. Nilai-nilai karakter konservasi yang diusung UNNES, yaitu nilai
inspiratif, humanis, kepedulian, inovatif, kreatif, sportif, kejujuran, dan keadilan
dapat dipikirkan secara reflektif oleh mahasiswa, yang harapannya dapat
menimbulkan perasaan (feeling/desiring) untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan
pada akhirnya mahasiswa bersedia berbuat baik sesuai dengan apa yang diketahui,
dipikirkan, dan dirasakan.
Dalam pembelajaran yang berorientasi spiritualisme dan mengajarkan
peserta didik akan kebaikan tidak akan berhasil tanpa adanya keteladanan dari
lingkungan belajarnya. Oleh karena itu, pendekatan penalaran moral sebagaimana
diintroduksi Kohlberg selaras dengan orientasi pembelajaran spiritualisme sebab
dengan pendekatan penalaran moral, peserta didik akan dapat berpikir secara
rasional serta menemukan kecocokan terhadap apa yang dipelajari dan dirasakan
dengan apa yang mereka lihat dari lingkungan belajarnya. Prinsip satu kata dan
satu perbuatan inilah, yang akan mendorong peserta didik senang berbuat
kebaikan.
4) Pembelajaran Berorientasi pada Lima Pilar Pendidikan, yaitu Learning to
Know, Learning to Do, Learning to Be, Learning to Live Together, dan
Learning to Believe and Convince the Almighty God
Pembelajaran masa kini dan yang akan datang diorientasi pada empat
pilar pendidikan dari UNESCO yang ditambahkan satu pilar sebagai penciri negara
berketuhanan sehingga menjadi lima pilar, yaitu (1) learning to know, (2) learning
to do, (3) learning to be, (4) learningto live together, dan (5) dan learning to believe
and convience the almighty God.
Pilar 1 learning to know (belajar untuk tahu) berisi andaian bagaimana
seseorang belajar dengan membangun konsentrasi, keterampilan mengingat
(memory), dan kemampuan berpikir. Peserta didik, dalam hal ini, belajar
mengembangkan konsentrasi terhadap suatu objek atau orang lain. Kemampuan
berpikir tentang sesuatu hal berkembang sejalan dengan pengalaman hidup yang
diperoleh peserta didik.
Pilar 2 learning to do (belajar untuk melakukan) berkaitan dengan
pelatihan pekerjaan, yang menunjukkan bagaimana seseorang dengan
pendidikannya dapat beradaptasi dengan jenis-jenis pekerjaan pada masa depan.
Pelatihan keterampilan yang diperoleh seseorang tidak sekadar ia mampu
menerapkan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga dapat menggunakan
pengetahuan yang dipunyai untuk menjalankan pekerjaan tertentu.
Pilar 3 learning to be (belajar untuk menjadi) mengandaikan pendidikan
berkontribusi terhadap pembangunan manusia secara utuh, melibatkan tubuh,
pikiran, kecerdasan, sensitivitas, dan spiritualitas. Pendidikan diselenggarakan
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untuk menyiapkan peserta didik membangun kepribadiannya secara independen,
membentuk cara berpikir kritis, dan penilaian yang memungkinkan mereka dapat
melakukan serangkaian tindakan terbaik dalam berbagai situasi dalam
kehidupannya. Pendidikan juga dapat meningkatkan proses individualisasi dalam
diri peserta didik, sekaligus dalam waktu yang sama dapat meningkatkan interaksi
sosial dalam pengalaman hidupnya.
Pilar 4 learning to live together (belajar untuk hidup dalam kebersamaan)
berperan penting dalam membangun tata kehidupan masyarakat yang heterogen.
Pengalaman menunjukkan bahwa tidak cukup merancang kontak dan komunikasi
di antara orang-orang yang memiliki perbedaan.Dalam kelompok yang berbeda
acapkali terjadi ketegangan dan konflik. Jika kontak diorganisasi dalam latar
egalitarian, prasangka dan permusuhan laten dapat diubah menjadi kerjasama,
bahkan persahabatan.
Pilar 5 learning to believe and convince the almighty God (belajar untuk
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa) berperan untuk
mengakomodasi tujuan sistem pendidikan Indonesia. Pilar ini diejawantahkan
dalam bentuk keyakinan bahwa Tuhan Maha Hadir, meyakini bahwa semua
perbuatannya disaksikan Tuhan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Tuhan kelak pada kehidupan sesudah mati. Bahwa tujuan utama hidup manusia
adalah mencapai Cridho Tuhan, oleh karenanya orang berjuang keras mengerjakan
hal-hal yang disukai Tuhan dan tidak memikirkan apalagi melakukan perbuatanperbuatan yang dibenci Tuhan
Pembelajaran yang diselenggarakan UNNES berdasarkan kurikulum sesuai
dengan KKNI dan konservasi membekali mahasiswa kemampuan untuk menguasai
pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan
program studinya. Selain itu, menghasilkan output yang memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, mampu mengaplikasikan
ilmunya untuk menjalankan jenis pekerjaan tertentu, membangun kepribadiannya
secara utuh, dan mampu beradaptasi dalam lingkungan yang memiliki perbedaan
etnis, ras, warna kulit, agama, bahasa, dan kebudayaan. Penciri dari hasil
pembelajaran kurikulum UNNES adalah dimilikinya berbagai karakter konservasi
terkait ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan bidang studi
yang ditekuni.
C. Prinsip Pembelajaran yang sesuai dengan Konservasi
Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, pembelajaran berwawasan
konservasi menggunakan pendekatan pembelajaran transformatif. Pembelajaran
transformatif merupakan pengembangan dari pembelajaran yang berlandaskan
pada pendekatan behavioristik. Pembelajaran transformatif merupakan
pendekatan pembelajaran yang unik, abstrak, dan ideal dengan puncaknya yang
disebut sebagai critical reflection atau renungan kritis. Pendekatan pembelajaran
ini amat relevan dengan konsep pembelajaran berbasis konservasi. Dalam hal ini,
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belajar dipahami sebagai sebuah proses pemberian makna baru terhadap
pengalaman untuk mengarahkan tindakan mendatang.
Transformasi pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan yang
mendasar pada diri manusia. Semua transformasi adalah perubahan, tetapi tidak
semua perubahan adalah transformasi. Perubahan lebih bersifat superfisial,
sedangkan transformasi lebih bersifat substansial. Selaras dengan pengertian
tersebut, pembelajaran transformatif menghasilkan perubahan mendasar pada
diri peserta didik. Perubahan dimaksud adalah peserta didik kompeten dalam
bidangnya dan memahami serta bersedia mengaplikasikan nilai-nilai konservasi
dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang tidak berdampak perubahan
mendasar pada diri peserta didik bukanlah pembelajaran transformatif
sebagaimana diharapkan oleh pembelajaran berwawasan konservasi.
Proses belajar transformatif adalah proses pembangunan makna baru
terhadap pengalaman diri sendiri berdasarkan interpretasi sebelumnya guna
memandu tindakan–tindakan yang akan datang. Dalam pendekatan ini
dikemukakan bagaimana harapan, kerangka asumsi budaya, dan anggapananggapan seseorang memengaruhi makna yang diperoleh dari pengalaman
barunya. Kegiatan belajar dilakukan melalui dua ranah, yaitu instrumental dan
komunikatif. Belajar instrumental difokuskan pada proses pemecahan masalah;
sedangkan belajar komunikatif ditekankan pada pemahaman substansi yang
terkandung di dalam pembicaraan orang lain, misalnya tentang nilai, cita-cita,
perasaan, keputusan moral, dan konsep-konsep kebebasan, keadilan, kasih sayang,
buruh, otonomi, komitmen dan demokrasi.
Berdasarkan gambaran itu, pendekatan ini merupakan sebuah teori
pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Diyakini bahwa pengalaman
merupakan sesuatu yang tepat untuk memberdayakan pembelajaran sebagai
sebuah upaya yang transformatif. Dalam rangka penggunaan pengalaman sebagai
basis belajar atau pembelajaran ini, substansi yang paling esensial untuk
pembelajaran orang dewasa yang transformatif adalah feeling, thinking, watching,
dan doing.
Watching dan doing dihubungkan dengan garis kontinum “grasping
experience” untuk terjadinya proses perolehan pengalaman, sedangkan dua aspek
lainnya, feeling dan thinking dihubungkan dengan garis kontinum “transfoming
experience” guna menghasilkan proses transformasi pengalaman. Hal ini
bermakna bahwa pengalaman pada dasarnya merupakan substansi yang sarat
makna dan hanya dapat diperoleh dari kegiatan melihat dan melakukan,
sedangkan perubahannya merupakan sebuah proses yang hanya dapat
dimungkinkan dengan pelibatan aspek pikiran dan perasaan. Keempat unsur
tersebut memiliki kandungan yang mendalam. Hal ini sesuai dengan makna
transformasi sebagai perubahan yang mendasar. Perasaan misalnya, tidak hanya
semata-mata menyangkut dimensi perasaan yang berada pada tataran jasmaniah
atau fisik, tetapi juga memuat dimensi perasaan rohaniah, termasuk kesan, sikap,
nilai dan keyakinan.
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Keempat aspek tersebut dikaitkan dengan empat tahap siklus belajar yang
terdiri atas “concrete experience“, “abstract experience“, “reflective observation”
dan “active experimentation“. Hal ini melahirkan serangkaian pemahaman bahwa
feeling membuahkan “concrete experience“, thinking membuahkan “abstract
experience“,
watching membuahkan “reflective observation” dan doing
membuahkan “active experimentation“. Dinamika interaksi keempat aspek dan
empat tahap siklus belajar tersebut melahirkan empat perpaduan aktivitas, yaitu
diverging (feel dan watch), assimilating (think dan watch), converging (think dan
do), serta accomodating (feel dan do). Keempat paduan dan keempat tahap siklus
belajar tersebut dihubungkan oleh garis kontinum processing dan perception.
Pembelajaran transformatif dilandasi oleh beberapa keyakinan berikut.
1) Pendidikan merupakan usaha memanusiakan manusia.
2) Peserta didik tidak terisolasi dari lingkungan sosialnya. Peserta didik adalah
manusia sosial yang berinteraksi dengan manusia lain dan kebudayaan di
sekitarnya.
3) Peserta didik adalah subjek belajar yang memiliki karakteristik, gaya
belajar, dan minat terhadap berbagai hal, yang apabila digali potensinya
dapat dimanfaatkan bagi keluhuran martabatnya sebagai manusia dan
sebagai anggota masyarakat.
4) Sebagai bagian dari masyarakat, peserta didik berhak mewujudkan
kemampuannya untuk meraih martabat yang luhur dan berhak ikut
berpartisipasi sebagai penggerak budaya atau perubahan bagi
masyarakatnya.
Berdasarkan beberapa prinsip dasar pendidikan transformatif tersebut,
karakteristik pembelajaran transformatif adalah sebagai berikut:
1) memanfaatkan umpan balik positif;
Dalam praktik pembelajaran, jika diperlukan penyimpangan (deviation)
diperbesar dengan maksud mendorong terjadinya perubahan pada tataran
sistem. Kesalahan bukan sesuatu yang dihindari, tetapi melihat kesalahan
sebagai umpan balik dalam sistem pembelajaran yang menawarkan peluang
untuk terus belajar.
2) menekankan perubahan arah dan inovasi;
Dalam hal ini, pelaksana pembelajaran memanfaatkan potensi kreatif untuk
pengembangan alternatif citra masa depan, melakukan penilaian alternatif,
dan mengimplementasikan desain baru.
3) mengacu pada model pertumbuhan morfogenetik;
Model pertumbuhan ini membuka peluang untuk berubah dan
menghasilkan variasi-variasi baru dari wacana dan perspektif. Hal ini
berbeda dengan model pendidikan newtonian dengan model homeorhetic
yang hanya mengizinkan adanya proses seleksi dan kombinasi dalam sistem
nilai tertentu.
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4) mengedepankan pembelajaran holisme;
Dalam pembelajaran holisme ditawarkan banyak alternatif dibandingkan
reduksionisme. Model holisme membawa kita ke dalam konteks
pembelajaran yang lebih luas, kaya akan alternatif dan dapat menghasilkan
perubahan. Holisme mengajarkan bahwa kebenaran bersifat kontekstual,
mencegah terjebak dalam keyakinan yang absolut yang biasanya mengajak
kita pada fanatisme yang kuat. Memahami keyakinan pihak lain dan
senantiasa melakukan refleksi terhadap diri sendiri akan membuahkan
kerjasama yang dibutuhkan untuk membawa semesta ke tataran yang lebih
kompleks dan menawarkan berbagai kemungkinan. Holisme membuka
kesempatan untuk memanfaatkan potensi internal. Proses belajar tidak lagi
hanya berkaitan dengan peningkatan potensi rasio, tetapi juga memberikan
peluang bagi peningkatan kemampuan emosional dan spiritual.
5) memberikan prioritas yang tinggi bagi kerja sama.
Sepuluh kepala lebih baik dari satu kepala. Proses kerja sama dalam
menentukan konsep seringkali menghasilkan solusi cerdas yang hampir tidak
mungkin terpikirkan jika berupaya memecahkannya sendiri. Keterampilan
berpikir dan berbagi pikiran dengan orang lain akan memberikan berbagai
masukan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Pembelajaran konservasi adalah pembelajaran yang bertujuan membentuk
subjek belajar menjadi insan cerdas, kompetitif, dan menjadi pribadi berkarakter
(CAKAP). Karakter yang dimaksudkan dalam konteks tujuan tersebut adalah
karakter konservasi, yakni subjek belajar yang mampu menyelami dan
mengaplikasikan nilai-nilai karakter Universitas Negeri Semarang, yaitu inspiratif,
humanis, kepedulian, inovatif, kreatif, sportif, kejujuran, dan keadilan. Nilai-nilai
karakter ini diharapkan menjadi sistem nilai dan panduan etika mahasiswa baik
dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas intra lain serta
ekstrakurikuler mahasiswa di luar kelas.
Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran konservasi itu, diperlukan
pendekatan pembelajaran yang tepat. Sebagaimana sudah dikemukakan
sebelumnya, pembelajaran transformatif dipandang relevan untuk menerapkan
pembelajaran konservasi. Dalam pembelajaran transformatif, peserta didik harus
membangun pengetahuannya sendiri di bawah bimbingan dosen dan merefleksi
pengetahuan tersebut dalam kaitannya dengan fenomena sosial yang dihadapi.
Dalam hal ini, pendekatan konstruktivisme menemukan relevansinya dalam
pendekatan transformatif. Dalam strategi pembelajaran transformatif terdapat
kemampuan berpikir yang ditargetkan dicapai, utamanya dalam proses
pembelajaran, seperti kemampuan berpikir kritis dan berpikir reflektif. Kegiatan
pembelajaran juga didasarkan pada aktivitas belajar aktif dan belajar berbasis
masalah. Jenis kemampuan dan tipe belajar ini selaras dengan karakter dari
pembelajaran konservasi.
88

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif penting dalam kegiatan
pembelajaran konservasi. Contextual teaching learning (CTL) berisi langkahlangkah yang dapat digunakan untuk menggali berpikir kritis dan kreatif dari
peserta didik serta memberikan kesempatan untuk menggunakan keahlian berpikir
dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam dunia nyata. Menggunakan keahlian
berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar mengajarkan
kepada mahasiswa kebiasaan berpikir mendalam serta kebiasaan menjalani hidup
dengan pendekatan yang cerdas, seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi menghendaki kemampuan
berpikir kritis dan kreatif. Dalam era global dan serba modern, mahasiswa harus
menguasai keterampilan berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kemampuan
berpikir dengan jelas dan imajinatif, menilai bukti, bermain logika, dan mencari
alternatif imajinatif dari ide-ide konvensional, memberikan gambaran kepada
mahasiswa tentang rute yang jelas di tengah carut marut pemikiran zaman
teknologi tinggi saat ini.
Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang
digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil
keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.
Asumsi dalam berpikir kritis sangat sederhana, ide saya bagus karena berdasarkan
alasan yang logis atau ide anda bagus karena didukung oleh bukti yang kuat.
Berpikir kritis dimaknai pula sebagai kemampuan untuk berpendapat dengan cara
yang terorganisasi. Berpikir kritis juga mengandung kemampuan untuk
mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain
berdasarkan bukti, asumsi, dan logika. Tujuan berpikir kritis adalah untuk
mencapai pemahaman yang mendalam.Pemahaman membuat seseorang dapat
mengerti maksud di balik ide dan pemahaman juga mengungkapkan makna di balik
suatu kejadian. Berpikir kritis merupakan sebuah pencarian jawaban atau sebuah
pencapaian makna. Sementara itu, berpikir kreatif merupakan kegiatan mental
yang memupuk ide-ide asli dan pemahaman-pemahaman baru.
Berpikir kritis dan kreatif, dengan demikian, memungkinkan mahasiswa
mempelajari masalah secara sistematis, menghadapi berbagai tantangan dengan
cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan secara inovatif, dan dapat
merancang solusi alternatif yang orisional. Dalam pembelajaran yang
mengedepankan kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini, posisi dosen adalah
sebagai fasilitator yang memungkinkan mahasiswa dapat mengambil prakarsa dan
inisiatif untuk mengungkapkan ide-ide baru berkaitan dengan materi pembelajaran
yang sedang dipelajari. Cara berpikir kritis dan kreatif serta merefleksi apa yang
telah dipikirkan merupakan cara khas pembelajaran berciri konservasi yang juga
memiliki tautan dengan pembelajaran sesuai dengan KKNI yang mengedepankan
student center learning (SCL).
Pembelajaran berwawasan konservasi dengan pendekatan transformatif
dilaksanakan dengan mengacu pada empat prinsip berikut.
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1)

Keteladanan dan Habituasi
Dalam pembelajaran konservasi berdasarkan pendekatan transformatif,
dibutuhkan keteladanan dari pihak dosen yang nantinya ditiru, dihayati, dan
dilaksanakan mahasiswa dalam kehidupan di kelas maupun dalam kehidupan
sehari-hari. Keteladanan dimaksud adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan
seorang pengajar dan pendidik yang bermartabat. Keteladanan dosen dalam
pembelajaran konservasi memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku
mahasiswa.
Pembelajaran tidak akan bermakna jika mahasiswa hanya memperoleh
pengetahuan belaka tanpa ada penghayatan. Pembelajaran seperti ini hanya
bersifat verbalistik. Mahasiswa bagai robot, hanya penghapal rumus-rumus dan
kata-kata tanpa memahami apa makna materi pembelajaran yang disampaikan.
Pembelajaran konservasi berdasarkan pendekatan transformatif akan bermakna
dan berjalan efektif jika ditunjang oleh pembiasaan (habituasi).
Berikut
ditunjukkan keterkaitan antara perilaku keteladanan dosen dan nilai karakter yang
diharapkan ditiru dan dilaksanakan oleh mahasiswa.
Tabel 5 Keteladanan Dosen yang Dibiasakan dan Nilai Karakter yang Ditanamkan
kepada Mahasiswa
No.

Komponen
Keteladanan
Kehadiran di
kelas
Cara berpakaian
Perkataan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pola hidup
Perilaku empati
Penggunaan
energy
Penggunaan
Ruang

7.

8.

Penggunaan
barang atau
inventaris
kantor
Pengembangan
Media
Penilaian

9.
10.
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Perilaku Dosen yang diharapkan Karakter
ditiru mahasiswa
Datang tepat waktu
Adil
Rapi dan sopan
Bertanya, menjawab pertanyaan, dan
menegur secara santun
Tidak merokok
Perhatian dan membantu mahasiswa
Mematikan lampu ruang, kipas/ac,
dan keran air ketika tidak digunakan
Membersihkan ruang atau berinisiatif
membuang sampah yang ada di dalam
maupun di luar ruangan
Menggunakan sesuai dengan
kebutuhan kantor dan tidak
digunakan untuk keperluan pribadi

Adil, humanis
Adil, humanis

Menggunakan media yang menarik
dan mengandung kebaruan
Objektif dalam memberikan nilai

Kreatif ,
Inovatif
Adil

Adil
Peduli, humanis
Peduli
Peduli

Peduli,
Jujur
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2)

Penguatan
Potensi yang dimiliki mahasiswa tidak sama, ada yang sangat cerdas,
cerdas, dan kurang cerdas. Potensi tersebut akan terlihat dalam proses belajarmengajar. Mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam mengekspresikan ide
secara lisan maupun tulis akan tampak dalam kegiatan pembelajaran. Mereka
biasanya dominan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Mahasiswa yang
memiliki kemampuan di atas rata-rata harus diberi motivasi dan penguatan
(reinforcement) agar motivasi belajarnya tetap terjaga dan kemampuan yang
mereka miliki dapat ditingkatkan lagi.

Tabel 6 Penguatan dalam Kegiatan Pembelajaran
No.

Perilaku Dosen yang
diharapkan

1.

Mendorong
mahasiswa untuk
mengungkapkan
gagasan/ide secara
bebas
Mendorong
mahasiswa untuk
menyelesaikan tugas
tepat waktu
Mendorong
mahasiswa peduli
terhadap kesulitan
teman dalam
kegiatan perkuliahan
Mendorong
mahasiswa untuk
mengerjakan tugas
atau ujian secara
jujur

2.

3.

4

Perilaku yang
dilakukan
Mahasiswa
Mahasiswa
mengambil inisiatif
untuk
mengungkapkan
gagasan/ide
Mahasiswa
menyelesaikan
tugas tepat waktu

Bentuk
Reinforcement

Karakter

Pujian

Kreatif,
Inovatif,
Inspiratif

Pujian,
Hadiah

Mahasiswa
membantu teman
yang mengalami
kesulitan dalam
perkuliahan
Mahasiswa
bertindak jujur
dalam mengerjakan
tugas atau ujian

Pujian

Adil,
Kreatif,
Inovatifprestatif
Peduli

Pujian,
Hadiah

Peduli,
Jujur

3)

Berpikir Reflektif
Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menekankan pada
penguasaan materi pembelajaran dan penghayatan terhadap materi yang telah
diterima. Dosen tidak sekadar menyampaikan materi dalam arti kognitif, begitu
kompetensi dasar dan indikator telah disampaikan lalu dianggap mahasiswa sudah
memahami apa yang telah disampaikan dosen. Pandangan ini tidak benar, karena
tidak semua mahasiswa memiliki minat dan kemampuan yang sama terhadap
materi ajar yang disampaikan. Agar potensi dan kemampuan utuh mahasiswa
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dapat dikembangkan, maka dosen bersama maahasiswa perlu melakukan refleksi
terhadap apa yang telah disampaikan kepada mahasiswa dan mencari cara sesuai
kaidah ilmiah bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Refleksi ini
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berpikir yang sistematis agar dalam
pembelajaran diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang suatu
persoalan.
Tabel 7 Berpikir Reflektif dalam Kegiatan Pembelajaran
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Komponen Berpikir Perilaku Dosen
Reflektif
yang diharapkan
Identifikasi Masalah
Mendorong
mahasiswa
melakukan
identifikasi masalah
Membatasi dan
Mendorong
merumuskan
mahasiswa dalam
masalah
melakukan
pembatasan dan
perumusan masalah
Mengemukakan
Mendorong
alternatif
mahasiswa dalam
Pemecahan Masalah mencari alternatif
pemecahan
masalah
Mengembangkan ide Mendorong
untuk memecahkan
mahasiswa untuk
masalah
mengembangkan
ide-ide dalam
memecahkan
masalah

Perilaku Mahasiswa
yang diharapkan
Mahasiswa secara aktif
melakukan identifikasi
masalah

Karakter

Mahasiswa secara aktif
melakukan pembatasan
dan perumusan masalah

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

Mahasiswa secara aktif
mencari alternatif
pemecahan masalah

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

Mahasiswa secara aktif
mengembangkan ide-ide
dalam memecahkan
masalah

Inspiratif,
kreatif,
iovatif

Tes untuk uji solusi
pemecahan masalah

Mahasiswa secara aktif
menguji solusi
pemecahan masalah dan
mempraktikkannya
dalam kegiatan
pembelajaran

Inspiratif,
kreatif,
inovatif, jujur

Mendorong
mahasiswa untuk
menguji solusi
pemecahan
masalah

Belajar sambil Beraktivitas
Secara konseptual, learning by doing dapat diartikan belajar
melakukan sesuatu atau beraktivitas. Learning by doing merupakan
pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
mengembangkan potensinya. Prinsip ini memungkinkan mahasiswa

Inspiratif,
kreatif,
inovatif

4)
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sambil
prinsip
dalam
dapat

melakukan olahpikir, olahhati, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga secara
komprehensif. Olahpikir memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang cerdas,
analitis, demokratis, dan adil dalam menghadapi dan memecahkan persoalan.
Olahhati memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang jujur, tanggung jawab,
santun, dan amanah. Olahrasa memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang
peduli, toleran, dan empati terhadap sesamanya. Olahkarsa memungkinkan
mahasiswa menjadi orang yang tangguh, disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan mau
bekerja keras. Olahraga memungkinkan mahasiswa menjadi orang yang sehat dan
bersih yang menentukan kebugaran tubuhnya.
Apa pun yang dilakukan mahasiswa pada waktu mengikuti kuliah akan
menjadi pengalaman yang berharga, baik dalam mengembangkan attitude, skill,
maupun knowledge. Oleh karena itu, setiap dosen harus menerapkan prinsip
learning by doing dalam mengelola pembelajarannya, agar para mahasiswa secara
aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Pengetahuan dan keterampilan
fungsional sebagai landasan peningkatan atau pembentukan kompetensi akan
lebih bermakna apabila diperoleh melalui aktivitas mahasiswa yang bersangkutan.
Apa yang dilakukan mahasiswa merupakan pengalaman yang tidak terlupakan dan
biasanya mereka mampu mengubah perilakunya yang relatif tetap.
Learning by doing merupakan prinsip pembelajaran yang mampu melatih
para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilannya. Tanpa ada latihan dan
pengalaman yang memadai, para mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam
mengembangkan keterampilannya. Praktik di laboratorium maupun di lapangan
merupakan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip learning by
doing. Dengan demikian, learning by doing merupakan prinsip pembelajaran yang
layak untuk dipilih dan diterapkan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.
Learning by doing tidak hanya mampu meningkatkan penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional, tetapi dapat mempermudah
pembentukan sikap dan kepribadian profesional para mahasiswa. Pengembangan
sikap dan kepribadian profesional harus dilakukan melalui penanaman nilai-nilai
yang diyakini dan diakui sebagai pedoman dalam berperilaku. Apabila nilai-nilai
karakter konservasi harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh para
mahasiswa, learning by doing dipandang sebagai prinsip pembelajaran yang tepat
untuk menanamkan nilai karakter konservasi. Dengan demikian, prinsip ini
memiliki relevansi yang tinggi dengan pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan
KKNI dan karakter konservasi.
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Tabel 8 Hubungan antara Prinsip Learning by Doing, Perilaku, dan Nilai
Karakter
Aspek
Learning by
Doing
Kegiatan
Perkuliahan

Perilaku yang Diharapkan
Dosen

Mahasiswa

Menjelaskan materi kuliah
sesuai dengan teori dan realitas
kehidupan masyarakat

Berusaha memahami materi
kuliah sesuai dengan realitas
kehidupan nyata yang terjadi
di sekitar dengan mencari
berbagai sumber sebagai
bahan pengayaan
Berusaha memahami materi
perkuliahan secara praktis
sehingga mampu menerapkan
dalam berbagai konteks yang
berbeda
Melaksanakan praktik kerja
dalam rangka menerapkan
teori keilmuan
Termotivasi untuk belajar
lebih baik

Menggunakan pendekatan
kontekstual dalam perkuliahan
sehingga materi yang
disampaikan bisa ‘membumi‘

Kegiatan
Bimbingan

Kegiatan
Penilaian

Menggunakan metode praktik
kerja guna menerapkan teori
keilmuan
Memberikan bimbingan belajar
sesuai dengan kompetensi yang
hendak dicapai
Memberikan bimbingan skripsi
berdasarkan prinsip ilmiah,
terutama dengan menggunakan
metode yang relevan
- Memberikan penilaian
berdasarkan prinsip-prinsip
yang benar dan sesuai
dengan realitas (objektif)
- Memberikan reward kepada
mahasiswa yang membuat
tugas tepat waktu dan
mengerjakan ujian dengan
jujur
Memberikan instruksi, arahan,
dan bimbingan kepada
mahasiswa berlaitan dengan
berbagai latihan, baik latihan
yang menyangkut konsep
materi kuliah maupun latihan
untuk membuat paper dan
karya

Latihan
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Berusaha memahami dan
menerapkan metode
penelitian yang sesuai dengan
konteks atau objek
penelitiannya
- Berdasarkan kemampuan
sendiri berusaha
mendapatkan nilai secara
objektif, bukan karena
kedekatan dengan dosen
- Mahasiswa berusaha
mengerjakan tugas tepat
waktu dan mengerjakan
ujian dengan jujur
Mahasiswa berlatih untuk
menguasai keterampilan
tertentu dan berlatih
menyusun suatu karya ilmiah
maupun karya kerja praktik
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Karakter

- Inspiratif

- Kreatif
- Peduli

- Kreatif
- Peduli
-

Inspiratif
Kreatif
Peduli
Inspiratif
Kreatif
Jujur

- Kreatif
- Inovatif
- Jujur

- Kreatif
- Inovatif
- Peduli

Prinsip-prinsip pembelajaran itu merupakan standar minimal yang harus
dipraktikkan oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran. Dosen dapat
mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran lainnya sesuai dengan karakteristik
program studi, jurusan dan fakultas. Kreativitas dan inovasi dosen dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran
yang diacu, akan membentuk mahasiswa yang aktif, partisipatif, dinamis, dan
cerdas dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Dalam kaitan dengan pembelajaran konservasi, keteladanan merupakan
landasan penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran konservasi. Sebaik
apa pun sistem akademik dibuat, jika tidak ada figur teladan yang mampu
membangun kultur akademik dan kemahasiswaan, kegiatan pembelajaran dan
kegiatan lain di kampus tidak akan berdampak membangun kecerdasan dan
karakter mahasiswa. Oleh karena itu, keteladanan dosen menjadi kunci pembuka
bagi terjadinya proses belajar-mengajar yang berkualitas dan kegiatan lain yang
mendukung proses belajar mengajar tersebut. Dalam sintagmatik belajar
khususnya, baik dalam kegiatan pendahuluan, penyajian materi, maupun penutup,
dosen diminta untuk menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan dalam kegiatan
pembelajaran tersebut.
Berikut ini disajikan contoh implementasi secara nyata sintagmatik
pembelajaran berwawasan konservasi berdasarkan pendekatan transformatif.

Tabel 9 Sintagmatik Pembelajaran Berwawasan Konservasi berdasarkan
Pendekatan Transformatif
No.
1.

Kegiatan Dosen
Pendahuluan:
 Dosen menyampaikan salam
pembuka mengawali
pembelajaran yang akan
dilakukan.
 Dosen memimpin atau
meminta salah satu mahasiswa
untuk berdoa bersama sebelum
kegiatan pembelajaran dimulai
 Dosen mengecek apakah ruang
kelas dan mahasiswa siap untuk
memulai kegiatan
pembelajaran
 Dosen menyampaikan
apersepsi dengan cara
mengkaitkan materi yang akan
diajarkan dengan materi yang
sudah dipelajari pada minggu

Kegiatan Mahasiswa
Pendahuluan:
 Mahasiswa menjawab salam
dosen
 Mahasiswa berdoa bersama
 Mahasiswa menyiapkan diri
untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran
 Mahasiswa terlibat dalam
mengecek kesiapan kelas,
seperti ketersediaan spidol
whiteboard, penghapus,
daftar presensi, lampu, LCD,
dan kebersihan kelas
 Mahasiswa merespons dan
menyampaikan ide-ide
berkaitan dengan
kompetensi dasar yang akan
dicapai
Bagian 3
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2.

sebelumnya
 Dosen melemparkan isu atau
kasus sesuai dengan
kompetensi dasar yang hendak
dicapai, dan memberi
kesempatan kepada mahasiswa
untuk merespons secara aktif
Penyajian:
 Dosen menyampaikan rencana
pembelajaran semester (RPS)
pada awal minggu pertama
perkuliahan dimulai. Dalam RPS
juga sudah disampaikan tugastugas perkuliahan yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa
 Dosen menyajikan materi
pembelajaran baik dengan cara
ceramah, diskusi, tanya jawab,
penugasan, dan lain-lain
 Dosen menyajikan materi
dengan lebih banyak memberi
kesempatan kepada mahasiswa
untuk terlibat secara aktif dan
kreatif dalam mengembangkan
pengetahuan, wawasan, sikap,
dan perilaku yang
memungkinkan mahasiswa
dapat belajar secara mandiri
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Penyajian:
 Mahasiswa mengikuti
kegiatan pembelajaran,
dengan melakukan aktivitas
mendengarkan, menyimak,
mencatat, bertanya,
menjawab pertanyaan,
mengerjakan tugas, dan lainlain
 Mahasiswa aktif mengambil
peran dalam kegiatan
pembelajaran
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Jujur
inspiratif
adil
kreatif
inovatif
sportif

3.

Penutup:
 Dosen merecall kembali materi
yang telah disampaikan,
dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan
maupun tertulis kepada
mahasiswa
 Dosen meminta mahasiswa
membuat kesimpulan dan
rangkuman materi yang telah
diajarkan
 Dosen memberikan tugas
kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah berkaitan
dengan materi yang telah
diajarkan atau berkenaan
dengan materi ajar pada
minggu berikutnya
 Dosen melakukan refleksi dan
memberikan makna terhadap
materi yang telah diajarkan,
dengan menekankan
pentingnya pengetahuan dan
ilmu yang dimiliki mahasiswa
agar dapat diaplikasikan dalam
kegiatan sehari-hari secara
bertanggung jawab. Sebagai
contoh, selesai menjelaskan
sebab-sebab dan dampak
korupsi, mahasiswa diminta
untuk merefleksikan diri agar
bersikap dan

Penutup:
 Mahasiswa merespons atau
menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh dosen
 Mahasiswa secara aktif
membuat kesimpulan dan
merangkum materi yang
telah diajarkan baik secara
lisan maupun tertulis.
 Mahasiswa mendengar,
menyimak, dan mencatat
tugas-tugas yang harus
dikerjakan dalam kaitannya
dengan materi perkuliahan
pada minggu berikutnya
 Mahasiswa melakukan
refleksi, dengan memahami,
dan meresapi apa saja
ungkapan yang disampaikan
dosen








Jujur
kreatif
inovatif
peduli
inspiratif
humanis

berperilaku jujur, tidak
merugikan orang lain, dan
memahami betapa tindakan
korupsi sangat merugikan dan
merusak sendi-sendi kehidupan
masyarakat, bangsa, dan
negara.
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Kegiatan pembelajaran konservasi berbeda dari aktivitas pembelajaran
lain. Dalam sintagmatik pembelajaran sebagaimana sudah dikemukakan
sebelumnya, dosen dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter konservasi
dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik ketika menyusun perencanaan
pembelajaran maupun ketika melakukan evaluasi pembelajaran. Agar
pembelajaran konservasi dapat mencapai tujuannya, kriteria dosen yang
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berciri konservasi adalah
sebagai berikut:
1)
disiplin, dalam arti datang tepat waktu ketika masuk kelas;
2)
berpakaian rapi dan sopan;
3)
berkata-kata yang sopan, tidak menyakiti, dan membuat orang lain
senang dan merasa nyaman dan tenteram;
4)
berperilaku hemat dalam penggunaan kertas, listrik, AC, dan air;
5)
berkomunikasi
secara
efektif
dengan
mahasiswa,
dengan
mengedepankan suasana kolegial, kesetaraan, dan keadilan;
6)
menguasai, menghayati, dan melaksanakan nilai karakter konservasi
(inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil) baik
dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam pergaulan di
kampus;
7)
menekankan kepada mahasiswa agar nilai-nilai karakter yang disemaikan,
dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di kelas maupun di luar kelas,
mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil dan sederhana;
8)
menempatkan mahasiswa dalam posisi subjek belajar yang aktif, kreatif,
inovatif, dan mandiri, sehingga mahasiswa termotivasi untuk belajar dan
mampu berpikir untuk masa depannya;
9)
memperlakukan mahasiswa secara proporsional (adil) sesuai dengan
peran gendernya, artinya dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran
tidak bertindak diskriminatif terhadap semua mahasiswa, laki-laki
maupun perempuan;
10) Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa, serta
mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kondisi multicultural;
11) menghormati hak azasi manusia dari subjek belajar, artinya mahasiswa
diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran tanpa adanya tekanan dari siapa pun;
12) menguasai teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam
menggunakan media pembelajaran; dan
13) berperilaku bersih dan sehat, dalam arti menunjukkan kepedulian yang
tinggi baik terhadap diri sendiri, lingkungan sosial maupun lingkungan
fisik di kelas maupun di luar kelas
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BAB 3
MEDIA PEMBELAJARAN
Proses pembelajaran melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan,
yaitu pembelajar (dosen, instruktur) yang berfungsi sebagai komunikator,
mahasiswa yang berfungsi sebagai komunikan, dan bahan ajar yang merupakan
pesan yang akan disampaikan kepada mahasiswa untuk dipelajari. Telah
dinyatakan oleh para ahli bahwa agar dalam proses pembelajaran dapat mengarah
kepada tercapainya hasil belajar yang optimal, dibutuhkan hadirnya media. Media
pembelajaran merupakan perantara atau pengantar.
Dengan demikian,
penggunaan media sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran
mempunyai arti yang sangat penting. Selain melengkapi, memelihara dan
memperkaya proses pembelajaran, media berkedudukan untuk meningkatkan
kegiatan akademik mahasiswa. Singkatnya, pendayagunaan media yang tepat
memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal, yaitu terjadinya
perubahan perilaku pembelajar dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Keefektifan proses belajar-mengajar (pembelajaran) sangat dipengaruhi
oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Keduanya saling
berkaitan, pemilihan metode tertentu berpengaruh terhadap jenis media yang
akan digunakan. Dalam arti bahwa harus ada kesesuaian di antara keduanya untuk
mewujudkan tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media dalam aktivitas
pembelajaran adalah penggunaan secara sistematis sumber-sumber belajar untuk
belajar. Proses pemanfaatan media pembelajaran merupakan suatu keputusan
yang diambil oleh dosen berdasarkan desain atau rancangan pembelajaran. Pada
saat merancang pembelajaran, dosen mencantumkan media atau teknologi yang
akan dipakai dalam mengajar.
Terdapat beberapa media yang tersedia di lapangan atau di pasaran (by
utilization). Dosen tidak perlu sibuk membuat media yang akan digunakan,
melainkan cukup memilih media yang tersedia. Media tersebut dapat berupa
buku-buku, peta, gambar, rangka, dan sebagainya. Selain itu, juga media berupa
lingkungan yang ada di sekitar kampus, rumah, pasar, museum, candi, dan
seterusnya. Dosen tidak harus terpaku pada pemanfaatan media yang tersedia,
dosen dapat merancang sendiri media atau teknologi untuk kepentingan
pembelajaran (by design). Melalui cara ini, dosen memperoleh keuntungan, antara
lain, (a) sesuai dengan karakteristik mahasiswa, (b) sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai, (c) sesuai dengan materi yang akan disajikan, dan (d) sesuai dengan
kondisi lingkungan yang ada.
Gagné et al (1992) mengajukan beberapa pertanyaan sebagai dasar
pertimbangan praktis dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu:
1) seberapa besar kelompok yang perlu dilayani dalam satu ruang;
2) seberapa jauh jarak pandang atau jarak dengar dengan audiensi;
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3) adakah stimulus pembelajaran yang diperlukan untuk memperlihatkan
gerakan (motion), warna, gambar, ungkapan lisan, atau kata-kata
tertulis.
Terkait dengan proses pembelajaran di UNNES, dosen dalam
mengembangkan media yang digunakan dalam pembelajaran dapat
memanfaatkan lingkungan dan kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK).
A. Media Pembelajaran Berbasis Lingkungan
Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan
keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta
makhluk hidup lain. Lingkungan terdiri atas unsur-unsur biotik (makhluk hidup),
abiotik (benda mati), dan budaya manusia. Lingkungan adalah sesuatu gejala alam
yang ada di sekitar kita dan terdapat interaksi antara faktor biotik (hidup) dan
faktor abiotik (tak hidup). Dalam lingkungan tersedia rangsangan terhadap individu
dan sebaliknya individu memberikan respons terhadap lingkungan. Dalam proses
interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah
laku.
Belajar hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan.
Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal tersebut
bermakna bahwa lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap pemerolehan
mahasiswa terhadap pelajaran yang sedang dipelajarinya. Semua lingkungan yang
ada di sekitar bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran secara umum, lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan
sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan.
1) Lingkungan Sosial
Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi
manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan
kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur
pemerintahan, agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk
mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.
Dalam praktik pembelajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media
dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti
keluarga, tetangga, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan
seterusnya. Melalui kegiatan belajar dengan memanfaatkan lingkungan sosial
seperti itu, mahasiswa dapat lebih aktif dan lebih produktif, sebab ia mengerahkan
usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber
yang nyata dan faktual.
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2) Lingkungan Alam
Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alami seperti
keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna
(hewan), sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-batuan dan lain-lain). Aspekaspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para
mahasiswa melalui cara-cara tertentu.
Gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial, sehingga
mahasiswa akan lebih mudah mempelajarinya. Mahasiswa dapat melakukan
pengamatan dan mencatatnya secara pasti dan dapat mengamati proses
perubahan dan hasil dari perubahan tersebut. Gejala lain yang dapat dipelajari
adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam berikut faktor penyebabnya, seperti
erosi, banjir, tanah longsor, deforestasi, pencemaran air, tanah, udara, dan
sebagainya. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan para mahasiswa
dapat lebih memahami materi pembelajaran yang diperoleh di ruang kuliah, serta
dapat menumbuhkan perasaan cinta kepada alam, kesadaran untuk menjaga dan
memelihara lingkungan, serta bertindak nyata dalam mengatasi kerusakan
lingkungan alam dan dalam jangka panjang bersedia menjaga kelestarian alam
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3) Lingkungan Buatan
Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Lingkungan alam
bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja
diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat
bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau
pengairan, bendungan, jembatan, pemukiman, pertamanan, kebun binatang,
perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Mahasiswa dapat
mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek, seperti proses, pemanfaatan,
fungsi, pemeliharaan, dan daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan
dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat umumnya.
Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi
yang diberikan di kampus.
Ketiga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan perguruan tinggi dalam
proses belajar-mengajar melalui perencanaan yang saksama oleh para dosen
bidang studi di luar jam perkuliahan dalam bentuk penugasan kepada mahasiswa
atau dalam waktu khusus yang sengaja disiapkan. Ketika ditempatkan sebagai
media atau sumber pada bidang studi yang relevan, lingukungan dapat
memperkaya materi pengajaran, memperjelas prinsip dan konsep yang dipelajari
dalam bidang studi, dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar para
mahasiswa.
B. Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pembelajaran secara tatap muka didalam kelas merupakan bentuk transfer
ilmu pengetahuan yang difasilitasi oleh pendidik, dan diikuti oleh peserta didik
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dalam suatu periode waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum tertentu
menggunakan metode pembelajaran dan sarana pendidikan yang ada. Model
pembelajaran tatap muka seperti ini adalah bentuk baku yang dilaksanakan oleh
seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dengan model pembelajaran tatap muka
ini, proses transfer ilmu pengetahuan akan lebih efektif karena jika terjadi
kesulitan memahami suatu konsep yang dijelaskan, peserta didik dapat langsung
memperoleh penjelasan dari fasilitator yang mendampinginya. Dapat dipastikan
bahwa model pembelajaran tatap muka ini tidak dapat digantikan oleh model
pembelajaran apapun, walaupun tidak berarti pembelajaran tatap muka ini tidak
memiliki kelemahan. Kelemahan utama pembelajaran tatap muka terletak pada
prosesnya yang hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pendek yang sudah
ditentukan. Seolah-olah proses transfer ilmu pengetahuan dibatasi oleh ruang dan
waktu dan sangat bergantung pada keberadaan dosen sebagai penyampai ilmu
pengetahuan.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini,
menjadi peluang baru kepada dunia pendidikan untuk mengembangkan modelmodel pembelajaran baru untuk menutupi kelemahan pada pelaksanaan
pembelajaran tatap muka. Dari sisi proses, TIK dapat menutup kelemahan
keterbatasan ruang dan waktu, sedangkan dari sisi isi (content), TIK menawarkan
pemahaman substansi pembelajaran yang lebih mudah dicerna peserta didik,
misalnya, bentuk kompleks suatu pengetahuan dapat disederhanakan dengan
simulasi TIK, bentuk-bentuk jasad renik dapat dibesarkan menggunakan TIK
sehingga mudah dilihat, bentuk-bentuk besar dapat dikecilkan dengan TIK
sehingga dapat dibawa di depan peserta didik, dan aktivitas yang berbahaya dapat
disajikan dengan TIK sehingga tidak membahayakan. Berbagai penelitian baik di
dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan ajar yang
dikemas dalam bentuk media berbasis TIK dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran. Pembelajaran berbasis TIK, tidak menghilangkan konteks awal
pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di dalam ruang kelas melainkan
melalui beberapa tahapan evolusi sesuai kondisi lembaga pendidikan.
Pada lembaga pendidikan yang baru merintis pembelajaran berbasis TIK,
pembelajaran digambarkan sebagai proses tatap muka di dalam kelas dengan
content digital sebagai suplemen. Pada tahap ini dosen sebagai penyampai
materi. Content digital yang disampaikan hanya bersifat tambahan, sehingga tidak
wajib disampaikan. Proses pembelajaran dibatasi oleh ruang dan waktu.
Pada tingkat yang lebih tinggi, pembelajaran berbasis TIK digambarkan
sebagai proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan content digital
sebagai komplemen. Pada kondisi ini dosen masih sebagai penyampai materi.
Beberapa content digital wajib disampaikan karena masuk ke dalam struktur
kurikulum, sedangkan proses pembelajaran masih dibatasi ruang dan waktu.
Pada tingkatan berikutnya, pembelajaran berbasis TIK digambarkan
sebagai proses pembelajaran yang telah mengintegrasikan kemajuan TIK ke dalam
proses pembelajaran. Seluruh content pembelajaran berbentuk digital, dan wajib
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disampaikan karena masuk ke dalam struktur kurikulum. Mahasiswa dapat
mengakses content pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu dan dosen
berperan sebagai tutor. Pengelolaan pembelajaran tidak menggunakan TIK
sehingga masih terdapat campur tangan pengelolaan pembelajaran secara
manual.
Pada tingkatan paling tinggi, pembelajaran berbasis TIK digambarkan
sebagai proses pembelajaran yang telah menyatu dengan kemajuan TIK (menyatu
seperti gula yang larut dalam air yang tidak dapat dibedakan lagi antara gula dengan
air). Pada kondisi ini, mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan
online yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dosen dalam tingkatan ini
berperan sebagai tutor. Pengelolaan pembelajaran ini menggunakan aplikasi
Learning Management System (LMS).
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BAB 4
EVALUASI PEMBELAJARAN
Penilaian merupakan proses mendokumentasi, melalui proses pengukuran
pengetahuan dan keterampilan, serta sikap mahasiswa. Penilaian merupakan
kegiatan sistematis atau metode untuk memperoleh informasi tentang apa yang
diketahui, dilakukan, dan ditunjukkan oleh mahasiswa dan mengolahnya menjadi
sebuah keputusan tentang kemampuan mahasiswa. Dalam Kurikulum Pendidikan
Tinggi (K-Dikti) dirumuskan metode penilaian sebagai proses identifikasi dan
penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar
melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel. Pemerolehan informasi
dalam penilaian dilakukan melalui tes dan nontes.
Kinerja mahasiswa dinilai dari informasi yang dikumpulkan melalui
kegiatan penilaian. Dosen menggunakan pemahamannya, pengetahuan tentang
belajar, dan pengalaman mahasiswa, kemudian membandingkannya dengan
kriteria yang telah dirumuskan mengenai kinerja mahasiswa berkenaan dengan
hasil belajar yang telah ditetapkan. Mahasiswa akan memperoleh keuntungan
apabila penilaian diberikan secara teratur. Dalam hal ini, penilaian dipandang
sebagai kegiatan untuk meningkatkan belajar (assessment for learning atau
penilaian formatif) dan bukan sebagai penilaian akhir (assessment of learning atau
penilaian sumatif). Melalui penilaian yang teratur itu mahasiswa akan mengetahui
kekuatannya dan diberi saran tentang cara-cara mengembangkan kemampuannya.
Mahasiswa juga dapat menggunakan informasi untuk mengarahkan kembali
kegiatannya dalam membuat perencanaan dan menetapkan tujuan pada masa
depan.
Kurikulum UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi) yang sesuai dengan KKNI
dan berwawasan konservasi dilaksanakan dengan menggunakan model-model
pembelajaran inovatif yang lebih menitikberatkan pada aktivitas mahasiswa, yang
dikenal dengan istilah student centered learning atau SCL. Penilaian yang relevan
dengan kurikulum tersebut adalah penilaian autentik berbasis kompetensi, baik
kompetensi dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Sikap yang dilandasi
nilai-nilai karakter konservasi yaitu inspiratif, humanis, kepedulian, inovatif, kreatif,
sportif, kejujuran, dan keadilan. Pendekatan penilaian dalam kegiatan penilaian
autentik cenderung lebih terbuka, karena mahasiswa juga dapat diminta untuk
melakukan penilaian atas produk yang dihasilkan sendiri, dan penilaian pada
produk yang dihasilkan oleh teman-temannya. Cara penilaian tersebut diharapkan
dapat mengungkapkan nilai karakter kejujuran dan keadilan pada diri mahasiswa.
Penilaian diusahakan dapat mengakomodasi multikecerdasan yang ada pada
mahasiswa sehingga berbagai prinsip penilaian terakomodasi. Meskipun demikian,
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penilaian tersebut memiliki aras kompetensi yang ditentukan dengan standar
penilaian pembelajaran.
A. Prinsip Penilaian
Prinsip penilaian mencakupi prinsip edukatif, autentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar
mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian
pembelajaran lulusan.
2) Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah
(dikenal sebagai kontrak kuliah), dan dipahami oleh mahasiswa.
5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedural, terbuka, dan
hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Selain berbagai macam prinsip tersebut, penilaian pembelajaran di UNNES
juga dilakukan dengan prinsip lain. Prinsip-prinsip berikut memberikan visi tentang
cara-cara mentransformasi penilaian sebagai bagian dari reformasi program studi
dengan fokus utama pada perbaikan penilaian untuk mendukung belajar dan
memberikan panduan untuk menggali potensi mahasiswa. Penilaian yang baik
harus berdasarkan pada landasan pembelajaran. Landasan ini meliputi
pengorganisasian program studi dalam memenuhi kebutuhan belajar seluruh
mahasiswa, memahami cara mahasiswa belajar, menetapkan standar tinggi pada
kegiatan belajar mahasiswa, dan memberikan kesempatan belajar mahasiswa yang
memadai. Ada tujuh prinsip berikut ini dalam menerapkan penilaian belajar.
1) Memperbaiki Kompetensi Mahasiswa
Penilaian, baik penilaian kelas maupun berskala besar seperti penilaian
untuk mata kuliah umum (MKU), diorganisasi dengan tujuan untuk memperbaiki
belajar mahasiswa (assessment for learning). Penilaian ini berisi informasi yang
sangat bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh mahasiswa terhadap
tujuan belajar dan mengenai kemajuan belajar tiap-tiap mahasiswa. Prinsip ini
bersesuaian dengan prinsip edukatif. Penilaian dilakukan dengan menggunakan
metode yang konsisten dengan tujuan belajar, kurikulum, pembelajaran, dan
pengetahuan mutakhir tentang belajar mahasiswa. Penilaian kelas yang terpadu
dengan kurikulum dan pembelajaran merupakan alat utama sehingga memenuhi
validitas instruksional. Dosen mengases belajar mahasiswa melalui metode seperti
observasi terstruktur ataupun observasi informal, wawancara, tugas belajar, ujian
praktik, rekaman audio atau videotape.
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2)

Mendukung Belajar Mahasiswa
Penilaian yang digunakan untuk laporan kemajuan mahasiswa dan
informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas program studi adalah dimaksudkan
untuk mendukung belajar mahasiswa. Dosen dan program studi membuat
keputusan, seperti kelulusan mahasiswa didasarkan pada informasi yang diperoleh
secara terus-menerus/berkelanjutan, bukan data yang diperoleh dari penilaian
akhir semester. Demikian pula, informasi yang digunakan untuk perbaikan dan
akuntabilitas program studi juga berasal dari data pekerjaan dan penilaian
mahasiswa yang diperoleh secara terus-menerus. Prinsip ini bersesuaian dengan
prinsip autentik.
3)

Objektif bagi Semua Mahasiswa
Penilaian, termasuk di dalamnya instrumen, kebijakan, dan penerapannya,
hendaknya objektif bagi semua mahasiswa. Penilaian yang baik akan menjadi
sarana pemerkuat keyakinan bahwa semua mahasiswa akan memperoleh
perlakuan yang sama. Penilaian menggunakan berbagai metode dalam mengases
kemajuan mahasiswa serta cara-cara mahasiswa mengungkapkan pengetahuan
dan pemahamannya mengenai suatu mata kuliah. Prinsip ini bersesuaian dengan
prinsip objektif.
4) Kolaborasi Profesional
Dosen yang memiliki sikap objektif adalah penting bagi persyaratan
penilaian yang berkualitas. Pelaksanaan penilaian bergantung pada dosen yang
memahami tujuan penilaian, penggunaan berbagai metode, bekerja secara
kolaboratif, dan terlibat dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki
kemampuan. Dosen menentukan dan berperanserta dalam pengembangan
profesionalitas serta bekerja sama untuk memperbaiki sistem penilaian.
Kemampuan profesional itu perlu diperkuat melalui sekelompok dosen (team of
lecturer) memberikan skor pekerjaan mahasiswa. Program studi perlu
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan profesional
dosen dalam menerapkan penilaian pembelajaran. Prinsip ini juga bersesuaian
dengan prinsip objektif.
5)

Partisipasi Komite Program Studi dalam Pengembangan Penilaian
Pelaksanaan penilaian perlu melibatkan mahasiswa, bersama-sama dosen,
dan pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam mengembangkan penilaian.
Diskusi tujuan dan metode penilaian perlu melibatkan orang-orang yang peduli
dengan pembentukan sistem penilaian yang berkualitas.
6) Keteraturan dan Kejelasan Komunikasi mengenai Penilaian
Prinsip ini bersesuaian dengan prinsip transparan dan akuntabel. Dosen
dan program studi secara jelas dan teratur mendiskusikan praktik penilaian dan
mahasiswa serta kemajuan program dengan mahasiswa, keluarga, dan
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masyarakat. Dosen dan program studi menyampaikan tujuan, metode, dan hasil
penilaian. Dosen dan program studi melaporkan apa yang diketahui dan yang
mampu dilakukan oleh mahasiswa, apa yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, dan
apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk perbaikan perilaku mahasiswa.
Laporan tentang prestasi belajar mahasiswa berkenaan dengan pencapaian tujuan
belajar juga perlu dilaporkan. Contoh-contoh penilaian dan pekerjaan mahasiswa
perlu diperlihatkan kepada orang tua dan masyarakat agar mereka mengetahui
kinerja mahasiswa. Hasil penilaian perlu dilaporkan bersama-sama dengan
informasi tertentu yang berkaitan dengan program dosen, ketersediaan sumber
daya, dan prestasi program studi lain.
7) Peninjauan Kembali dan Perbaikan Asesmen
Asesmen perlu dikaji kembali dan diperbaiki untuk memastikan bahwa
asesmen itu benar-benar memberikan manfaat kepada mahasiswa. Tindakan ini
harus dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun telah dipandang memadai,
asesmen perlu diperbaiki mengingat kondisi selalu berubah dan pengetahuan yang
terjadi di masyarakat selalu meningkat. Peninjauan kembali merupakan dasar bagi
pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh asesmen.
Peninjauan kembali itu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dalam sistem pendidikan. Analisis biaya manfaat (cost-benefit
analysis) juga perlu dilakukan untuk mengetahui efek asesmen terhadap belajar.
B. Tujuan Asesmen
Penilaian pembelajaran memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan
proses. Penilaian yang berkaitan dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan
seberapa jauh mahasiswa telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan
spesifik. Dalam hal ini penilaian harus terfokus pada hasil belajar mahasiswa.
Penilaian yang berkaitan dengan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan
dan kelemahan mahasiswa serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan
kondisi mahasiswa. Karena dosen biasanya berupaya memahami kelemahan
mahasiswa, maka dosen harus mengases proses dan produk atau isi melalui
kegiatan seperti interview, dokumentasi, observasi, penilaian diri, cheklist perilaku
mahasiswa, ujian dengan menggunakan instrumen tes selain pilihan ganda.
Tujuan penilaian pembelajaran pada dasarnya bergantung pada
penggunaan jenis-jenis penilaian. Terkait dengan hal tersebut, ada empat jenis
penilaian dalam pembelajaran yang relevan untuk dijelaskan, yaitu (a) penilaian
formatif dan sumatif, (b) penilaian objektif dan subjektif, (c) penilaian acuan
normatif dan acuan patokan, dan (d) penilaian formal dan informal.
1) Penilaian Formatif dan Sumatif
Penilaian sumatif biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran.
Penilaian formatif umumnya dilaksanakan selama proses pembelajaran
berlangsung. Kegiatan penilaian formatif lebih bertujuan memberikan balikan atas
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pekerjaan mahasiswa. Salah satu bentuk penilaian formatif adalah penilaian
diagnostik. Penilaian diagnostik dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan dan
keterampilan mahasiswa dalam rangka mengidentifikasi program belajar yang
sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Penilaian mandiri oleh mahasiswa
merupakan bentuk penilaian diagnostik yang melibatkan mahasiswa mengakses
dirinya sendiri. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang berbasis pada capaian
pembelajaran, penggunaan penilaian formatif disarankan lebih banyak digunakan.
2) Penilaian Objektif dan Subjektif
Penilaian bentuk objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki
satu jawaban yang benar. Penilaian subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang
memiliki lebih dari satu jawaban yang benar (atau lebih dari satu cara
mengungkapkan jawaban yang benar). Ada beberapa jenis pertanyaan berbentuk
objektif dan subjektif. Jenis pertanyaan berbentuk objektif adalah pertanyaan yang
memiliki alternatif jawaban benar dan salah, pilihan ganda, pertanyaan
menjodohkan dan jawaban ganda. Peserta tes hanya diminta memilih jawaban
yang disediakan tester. Pertanyaan subjektif yaitu pertanyaan yang membutuhkan
jawaban luas dan uraian. Peserta tes diminta mengkonstruksi jawaban dan tester
menyediakan rubriknya. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang berbasis
capaian pembelajaran, penggunaan penilaian subjektif dengan berbagai macam
ragamnya yang autentik disarankan lebih banyak digunakan.
3) Penilaian Acuan Patokan dan Acuan Normatif
Penilaian acuan patokan/kriteria (PAP/PAK) merupakan penilaian yang
digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengukuran pencapaian
keterampilan atau kriteria spesifik yang terdapat pada tingkat penguasaan yang
bersifat absolut. PAP digunakan untuk mengukur kompetensi mahasiswa. Penilaian
acuan normatif, atau dikenal dengan penentuan ranking berdasarkan kurve normal
tidak digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian acuan norma sangat efektif untuk
membandingkan kemampuan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya.
Penilaian untuk ujian masuk program studi biasanya menggunakan penilaian acuan
normatif, karena penilaian ini dapat menunjukkan proporsi jumlah calon
mahasiswa yang lulus atau diterima di program studi atau di universitas, dan
bukan menunjukkan tingkat kemampuan calon mahasiswa yang sesungguhnya.
Dengan menggunakan penilaian acuan normatif, calon mahasiswa yang
diterima setiap tahun pada suatu program studi akan bervariasi karena
kemampuan mereka tidak sama. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang
berbasis capaian pembelajaran, maka penilaian acuan patokan/kriteria lebih cocok
digunakan. Dengan kata lain, penilaian yang distandarkan pada sekelompok
individu yang kinerjanya dinilai dalam hubungannya dengan kinerja individu
lainnya tidak digunakan dalam menilai hasil belajar mahasiswa.
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C. Teknik dan Instrumen Penilaian
Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis,
tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam
bentuk tugas/task yang dilengkapi rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk
portofolio atau karya desain. Dalam penilaian sikap dapat digunakan teknik
penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi
teknik dan instrumen penilaian yang disebutkan di atas. Hasil akhir penilaian
merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang
digunakan.
Asesmen yang diterapkan pada program studi umumnya berupa tes
formal. Impelementasi ujian seperti ini banyak menimbulkan pertanyaan karena
tidak mampu memberikan indikator terhadap apa yang telah dipelajari oleh
mahasiswa, dan seringkali mahasiswa membuat terkaan atas butir soal pilihan
ganda, sehingga mahasiswa tidak belajar berpartisipasi di dunia nyata. Pendekatan
alternatif untuk menilai mahasiswa akan lebih banyak melibatkan mahasiswa di
dalam prosess penilaian yang dipandang mampu meningkatkan minat dan motivasi
belajar.
Asesmen khususnya dan tes standar umumnya digunakan untuk
memungkinkan program studi membuat standar yang jelas dan konsisten terhadap
mahasiswa dan dosen. Tes tersebut akhir-akhir ini digunakan untuk berbagai
tujuan di luar penilaian kelas. Tes tersebut digunakan untuk menempatkan
mahasiswa pada rombel tertentu seperti rombel pendidikan guru unggulan;
membimbing mahasiswa untuk membuat keputusan mengenai berbagai mata
kuliah, dan digunakan untuk akuntabilitas terhadap keefektifan penyelenggaraan
pembelajaran dosen di program studi berdasarkan penilaian mahasiswa, seperti
untuk perhitungan indeks kinerja dosen dalam pembelajaran (IKDP).
Beberapa asesmen alternatif dapat digunakan untuk mendorong
mahasiswa menggunakan keterampilan kognitif tingkat tinggi secara lebih
komprehensif. Umumnya asesmen alternatif menggunakan teknik penilaian non
standar untuk menilai proses berpikir kompleks. Asesmen alternatif tersebut
meliputi asesmen beracuan patokan dan berbagai asesmen berbasis kinerja.
Asesmen kinerja (authentic assessment atau performance assessment)
merupakan bentuk ujian dengan ciri mahasiswa menjawab atau merespons suatu
pertanyaan atau tugas, membuat produk atau mendemonstrasikan keterampilan
atau menampilkan kemampuan atau pengetahuan. Asesmen kinerja terdiri atas
tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberikan tugas, mahasiswa menunjukkan
kinerjanya, dan mahasiswa dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan
instrumen yang disebut rubrik.
Asesmen autentik merupakan jenis asesmen kinerja. Nama autentik itu
diperoleh dari fokus teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur tugas-tugas
kompleks, relevan, dan di dalam dunia nyata. Asesmen autentik dapat berbentuk
karya ilmiah dan memperbaiki karya tulis ilmiah, memberikan analisis tentang
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peristiwa-peristiwa secara tertulis atau lisan, berkolaborasi dengan orang lain
dalam melaksanakan perdebatan dan melaksanakan penelitian. Tugas-tugas
tersebut mempersyaratkan mahasiswa mensintesis pengetahuan dan membuat
jawaban dengan benar. Validitas asesmen autentik didasarkan pada relevansi
materi yang tersaji di dalam kurikulum dengan keterterapannya di dalam dunia
nyata. Asesmen autentik itu dapat memperoleh reliabilitas tinggi apabila
menggunakan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.
Asesmen portofolio merupakan bentuk penilaian kinerja yang paling
populer. Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi karya
mahasiswa. Pada mulanya portofolio digunakan pada bidang seni dan menulis,
yang diawali dari penulisan draft, revisi, dan produk akhir untuk mengetahui
kemajuan mahasiswa. Walaupun begitu, asesmen portofolio ini juga dapat
digunakan pada bidang lain seperti matematika, IPA, IPS, dan lainnya. Dengan
mencatat kemajuan mahasiswa, asesmen portofolio digunakan untuk mencatat
keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas.
Penggunaan portofolio berkonsekuensi positif terhadap belajar dan
pembelajaran walaupun para dosen memerlukan banyak waktu dalam
mengembangkan, mengimplementasi, dan menenetukan skor portofolio.
Dibandingkan dengan tes formal (tes tulis dan sejenisnya), asesmen portofolio
memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut.
1) Mahasiswa dapat mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensinya
kepada dosen, program studi, dan orang tuanya. Portofolio ini menjadi
informasi yang sangat penting di dalam menilai mutu dosen dan mutu
prestasi mahasiswa.
2) Portofolio dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran.
3) Sasaran asesmen portofolio adalah kemampuan mahasiswa dalam berpikir
kompleks, pemahaman mendalam, penerapan pengetahuan dan karakter,
bukan sebaliknya pengetahuan dan keterampilan terbatas, seperti mengingat
fakta ataupun konsep.
4) Mahasiswa terdorong menjadi pembelajar reflektif yang bertanggung jawab
atas pertumbuhan dan perkembangannya sendiri karena portofolio
menawarkan berbagai cara kepada mahasiswa untuk mendemonstrasikan
apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka kerjakan.
5) Dengan portofolio, dosen diberi kesempatan untuk memahami apa yang
dipelari oleh mahasiswa, sehingga dosen dapat merancang pembelajaran
yang dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.
6) Dengan portofolio dapat ditingkatkan keterampilan, prestasi, dan motivasi
mahasiswa.
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
Mekanisme penilaian terdiri atas langkah-langkah (1) menyusun,
menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana
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pembelajaran; (2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik,
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip
penilaian; (3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan
hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (4) mendokumentasi penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
Prosedur penilaian secara umum mencakupi tahap perencanaan,
kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil
observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan
dapat dilakukan melalui penilaian bertahap/berblok dan/atau penilaian ulang.
Penerapan asesmen berbasis kinerja mempersyaratkan mahasiswa secara
aktif menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan menggunakan pengetahuan dan
keterampilan tingkat tinggi yang telah dimiliki dalam memecahkan masalah yang
bersifat realistik atau autentik. Beberapa jenis asesmen kinerja itu adalah tugastugas membuat proyek individual atau kelompok, contoh membuat tulisan atau
karangan, memecahkan masalah terbuka, wawancara atau presentasi lisan,
eksperimen ilmiah, simulasi komputer, pertanyaan yang membutuhkan konstruksi
jawaban, dan portofolio.
Asesmen kinerja ini umumnya mendekati kehidupan nyata, dengan ciri
mahasiswa harus mengerjakan tugas dalam batas waktu tertentu. Asesmen kinerja
memiliki kemampuan untuk mengetahui minat mahasiswa, memperbaiki prestasi
belajar mahasiswa, meningkatkan standar akademik, dan meningkatkan
pengembangan kurikulum yang lebih terpadu.
Untuk melaksanakan asesmen kinerja itu, ditempuh tahap-tahap berikut
ini.
1) mengidentifikasi hasil pembelajaran;
Hasil pembelajaran itu diperoleh dari tujuan pembelajaran. Pertanyaannya
adalah apakah yang ingin diketahui oleh mahasiswa dan apa yang dapat
mereka kerjakan. Misalnya, dalam pembelajaran Pancasila, dosen
menghendaki agar mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip
demokratis, seperti perlindungan hak-hak warga negara.
2) mengembangkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam
mempelajari tujuan pembelajaran;
Setelah mengidentifikasi hasil belajar, bertanyaan berikutnya adalah
apakah yang akandilakukan olehmahasiswa dalam mempelajari tujuan
pembelajaran. Dalam hal ini, mahasiswa belajar dan mendemonstrasikan
tujuan pembelajaran dengan berbagai cara, misalnya, dengan cara
membaca, berbicara, berdiskusi, bermain peran, menulis, pembuatan
keputusan, atau pemecahan masalah.
3) mengidentifikasi hasil belajar tambahan yang didukung oleh tugas;
Tugas yang kompleks adalah lebih dari sekadar mendemonstrasikan dan
menerapkan pengetahuan, misalnya hak-hak sipil sebagai suatu prinsipprinsip demokratis. Tugas seperti ini mempersyaratkan beberapa tugas,
termasuk di dalamnya keterampilan dasar seperti membaca, memperoleh
112

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

informasi, menulis; dan keterampilan berpikir kritis, seperti melakukan
penilaian data dan menarik kesimpulan. Karena tugas kinerja itu bersifat
autentik, maka tugas itu lebih banyak mendukung belajar dan lebih dari
satu tujuan belajar.
4) merumuskan kriteria dan tingkat kinerja mahasiswa.
Dalam tahap ini, pertanyaannya adalah bagaimana dosen mengetahui
kualitas kegiatan mahasiswa. Salah satu cara untuk mengases kinerja
mahasiswa adalah mengembangkan kriteria yang dapat digunakan untuk
menilai dan mendeskripsi tingkat kinerja.
Portofolio yang dirancang dengan baik berisi karya mahasiswa yang
berkaitan dengan tugas-tugas instruksional dan mencerminkan pencapaian tujuan
kurikulum. Dosen memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sedang
dipelajari oleh mahasiswa. Sebagai produk dari kegiatan pembelajaran, portofolio
berisi gambaran keterampilan berpikir kompleks dan belajar kontekstual.
Keputusan mengenai hal-hal apa yang dimasukkan ke dalam portofolio tergantung
pada tujuan pembuatan portofolio. Pembuatan portofolio dapat digunakan untuk
merekam karya mahasiswa, mengkomunikasikan pekerjaannya, dan
menghubungkan pekerjaan mahasiswa dengan konteks yang lebih luas.
Portofolio dapat dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa,
meningkatkan belajar melalui refleksi dan asesmen diri, dan digunakan untuk
menilai proses menulis dan berpikir mahasiswa. Isi portofolio dapat digunakan
untuk mengukur kebutuhan mahasiswa tertentu atau bidang-bidang studi
tertentu. Materi di dalam portofolio hendaknya diorganisiasi dalam bentuk
kronologis. Pengorganisasian ini dapat memperlancar penetapan waktu
pembuatan komponen-komponen dari suatu folder. Portofolio juga dapat
diorganisasi berdasarkan pada bidang-bidang kurikulum atau kategori
perkembangan anak.
Portofolio tetap dinilai berbasis kriteria. Kemajuan mahasiswa
dibandingkan dengan standar kinerja yang sesuai dengan kurikulum. Tingkat
prestasi dapat diukur dalam bentuk seperti dasar, terampil, mahir, atau dapat
dinilai dengan berbagai tingkatan yang pada akhirnya memberikan peluang untuk
membuat perbedaan antar prestasi mahasiswa. Teknik penilaian portofolio lainnya
adalah mengukur kemajuan mahasiswa individual pada periode waktu tertentu.
Teknik ini digunakan asesmen perubahan pengetahuan atau keterampilan
mahasiswa.
Metode penilaian portofolio dapat dioperasionalkan dengan menggunakan
rubrik, yakni pedoman penskoran yang berisi rumusan semua dimensi yang diases.
Rubrik itu dapat berbentuk holistik yang menghasilkan skor tunggal, atau dapat
berbentuk analitik yang menghasilkan beberapa skor yang memberikan peluang
penilaian pengetahuan dan keterampilan penting. Penentuan peringkat yang
bersifat holistis didasarkan pada kesan umum dari suatu kinerja. Dalam hal ini,
penilai memadukan kesannya dengan skala nilai pada aspek-aspek kinerja spesifik.
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Dalam menggunakan pendekatan holistik atau analitik, perlu ditetapkan
kriteria penentuan skor yang baik, yaitu kriteria yang memungkinkan dosen
mengklarifikasi tujuan pembelajaran bagi mahasiswa, meningkatkan objektivitas
dengan cara memberi informasi kepada mahasiswa tentang seberapa baik mereka
itu akan diases, dan membantu dosen membuat skor yang akurat dan tidak bias.
Penilaian portofolio juga dapat memanfaatkan dosen dan mahasiswa serta
penilaian teman sebaya. Beberapa dosen dapat meminta mahasiswa menilai
pekerjaannya sendiri sebagai bentuk refleksi dan memantau kemajuan belajarnya
sendiri.
Ada beberapa masalah berkenaan dengan asesmen portofolio. Salah satu
masalahnya adalah ketika asesmen ini digunakan dalam skala besar, portofolio
memerlukan banyak waktu dan biaya dalam melaksanakan penilaian, terutama
apabila dibandingkan dengan jenis penilaian lainnya. Pertanyaan lain yang muncul
yaitu apakah mahasiswa akan menerima peringkat atau skor yang sama apabila
suatu pekerjaan dinilai dua kali, dan skor yang diperoleh mahasiswa mungkin
berbeda apabila pekerjaan mahasiswa dikoreksi oleh dosen yang berbeda.
Berbagai cara dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang
berkaitan dengan objektivitas dan reliabilitas asesmen portfolio.
1) Ketika menilai kinerja, penggunaan rentang skor yang kecil, misalnya A, B,
C, D, dan E, atau 1,2,3,4,dan 5 dapat menghasilkan skor yag lebih reliabel
jika dibandingkan dengan penggunaan rentang skor yang lebih besar.
Demikian pula, penggunaan grading holistik dalam menilai mahasiswa,
apabila didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya,
reliabilitasnya akan tinggi.
2) Peningkatan objektivitas asesmen portofolio dapat menggunakan
beberapa dosen. Dengan menggunakan beberapa dosen, penilaian
portofolio dapat membantu memastikan bahwa skor awal yang diberikan
oleh dosen akan menggambarkan kompetensi pekerjaan mahasiswa.
3) Untuk menguji reliabilitas skor adalah menilai kembali portofolio selama
periode waktu tertentu, misalnya selama satu bulan, kemudian
membandingkannya dengan skor portofolio yang diberikan pada awal,
untuk mengetahui konsistensi pemberian skor.
Masalah lain adalah pengembangan dan pembuatan peringkat pada tugastugas portfolio. Untuk memecahkan masalah itu, tugas-tugas portofolio dapat
didiskusikan oleh beberapa dosen yang memiliki latar belakang kebudayaan
berbeda. Dosen tersebut dapat melacak kembali cara-cara mahasiswa yang
memiliki berbagai latar belakang kebudayaan melaksanakan suatu pekerjaan dan
mengases kembali untuk mengetahui konsistensi penskoran.
E. Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh (a) dosen pengampu atau tim dosen
pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
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mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai
eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Penilaian hasil belajar mahasiswa
dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan Patokan/Kriteria (PAP/K).
Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
2) huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori lebih dari
baik;
3) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
4) huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori lebih dari
cukup;
5) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
6) huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu setengah) berkategori kurang dari
cukup;
7) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
8) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang belum memenuhi salah satu syarat
atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf K.
F. Pelaporan Penilaian
Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Dalam satuan waktu
semester, pelaporan berbentuk kartu hasil studi (KHS). Masa berlaku nilai K adalah
30 hari sejak tanggal yudisium pada tiap semester. Jika sampai dengan tenggat
waktu tersebut tidak terjadi pengubahan nilai, nilai K tersebut akan secara
otomatis berubah menjadi E dengan nilai 0 (nol). Nilai E juga diberikan kepada
mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir
semester.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester
dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian
pembelajaran lulusan khususnya pada akhir program studi dinyatakan dengan
indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam
besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai
huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan
dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. IPS
dihitung untuk keperluan dasar pengambilan SKS yang disarankan pada semester
berikutnya.
Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang
dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata
kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah
SKS mata kuliah yang telah ditempuh. Oleh karena itu, IPK bisa diberikan pada
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tengah studi dan akhir studi mahasiswa. Jika ada dua matakuliah dengan nama
sama atau dengan deskripsi yang sama dan dengan SKS yang sama, maka akan
diambil salah satu dengan nilai terbaik. IPK yang dihitung pada tengah studi
mahasiswa atau sebelum mahasiswa dinyatakan lulus diberikan untuk berbagai
keperluan seperti pengajuan beasiswa, pengajuan mahasiswa berprestasi, dan
pengajuan hibah penelitian, serta tujuan lain yang memerlukan persyaratan IPK.
Perhitungan IPK yang dicantumkan dalam transkrip mahasiswa dilakukan pada saat
mahasiswa telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus tugas akhirnya (skripsi bagi
S1, tesis bagi S2, dan disertasi bagi S3).
Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang
mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma
lima nol) dan memenuhi etika akademik berkarakter konservasi. Karakter
konservasi ditunjukkan dengan sikap-sikap inspiratif, humanis, peduli, inovatif,
kreatif, sportif, jujur, dan adil.
G. Kelulusan Mahasiswa
Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus
apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan
dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria
sebagai berikut.
1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)
sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu)
sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
Mahasiswa program profesi, program magister, program magister
kependidikan, program doktor, dan program doktor kependidikan dinyatakan
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga
koma nol). Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat
memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut.
1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai
dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

116

Buku Panduan KURIKULUM UNNES 2015 (KKNI dan Konservasi)

2)

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu)
sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah (dan akta
mengajar IV khusus bagi mahasiswa program sarjana kependidikan), gelar atau
sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan yang
berlaku di UNNES. Gelar lulusan program diploma adalah Ahli Madya (A.Md.),
program sarjana kependidikan adalah Sarjana Pendidikan (S.Pd.), program sarjana
adalah Sarjana Sains (S.Si.), program profesi guru adalah Guru (Gr.), program S2
pendidikan adalah Magister Pendidikan (M.Pd.), program S2 nonkependidikan
adalah Magister Sains (M.Si.), dan program S3 kependidikan adalah Doktor (Dr.).
Surat keterangan pendamping ijazah diberikan setelah mahasiswa mengisi
prestasi/aktivitasnya selama menempuh kuliah di UNNES secara berkala dan
divalidasi oleh dosen walinya.
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Lampiran
Format Penyusunan Kurikulum Unnes 2015

A. Identitas Program Studi
Identitas Prodi memuat nama prodi, izin penyelenggaraan prodi, status
akreditasi, gelar
lulusan, deskrips prodi, visi, misi, dan tujuan prodi.

Contoh A: Identitas Program Studi
1
2

3
4

Nama/Kode Program Studi: Pendidikan Biologi (S1)/6160403200101
Izin
Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965, 8 Maret
1965, disahkan dengan Keputusan Presiden No. 271
tahun 1965, 14 September 1965
Akreditasi
A , S.K. BAN-PT No. 004/BAN-PT/Akred/S/1/2015
Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

5

Deskripsi

6

Visi

7

Misi

Prodi Pendidikan Biologi adalah salah satu dari dua prodi
yang ada di Jurusan Biologi. Program Studi ini
menyelenggarakan pendidikan biologi dengan tujuan
menghasilkan lulusan dalam bidang pengajaran biologi
untuk tingkat pendidikan dasar sampai menengah bahkan
tinggi dengan kualifikasi sarjana pendidikan (S1) yang
unggul, profesional, terampil, dan peka terhadap
konservasi lingkungan dan sosial-budaya. Lulusan
Program Studi Pendidikan Biologi juga dibekali
keterampilan kepariwisataan pendidikan (bioeduwisata)
dan
kewirausahaan
(bioenterpreneurship)
serta
pengelolaan bidang kependidikan.
Menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional
dalam bidang kependidikan biologi dan mampu
berkompetisi dalam skala internasional serta bermakna
bagi masyarakat
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang
kependidikan biologi dan meningkatkan kualitasnya
secara berkelanjutan
b. Mengembangkan kependidikan biologi melalui
penelitian dan mengabdikan hasilnya kepada
masyarakat
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c. Menghasilkan barang dan jasa berbasis pendidikan
biologi yang diperlukan masyarakat
8

Tujuan

a. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berjiwa
Pancasila,
mempunyai
kompetensi
mengajarkan biologi di lembaga pendidikan baik
formal maupun nonformal, dengan didukung
kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan
tekhnologi informatika, memiliki jiwa kepemimpinan
serta memiliki potensi melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi
b. Mengembangkan berbagai model-model perkuliahan
yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan
stakeholder
c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian
kependidikan biologi yang mendukung visi program
studi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

B. Rumpun Keilmuan
Berikan penjelasan terhadap:
1. Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi dan
konstelasi-nya terhadap bidang ilmu lainnya (lengkapi dengan diagram
relasi antar bidang tersebut) .
2. Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 tahun ke
depan
Untuk program studi vokasi perlu mencantumkan perkembangan rancangan
keahlian yang akan dibentuk.
CATATAN : Analisis yang diberikan harus didukung oleh data yang mendukung
pernyataan tersebut di atas
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Contoh (B.1): Diskripsi Bidang Ilmu
1. Body of knowledgeprogram studi
Body of knowledgeatau keilmuan dan keahlian yang akan diselenggarakan oleh
ProdiS-1Pendidikan Kimia FMIPA UNNES mencakup bidang ilmu kimia,
bidangmetodik-pedagogik (ilmu pendidikan), dan bidang lain yang sesuai
dengan pembelajaran kimia. Keilmuan tersebut memiliki keterkaitan dan
konstelasi dengan bidang sejenis dengan Pendidikan Kimia pada tingkat S-1
dan S-3, bahkan berkorelasi dengan bidang ilmu kimia. Dengan demikian
bidang keilmuan yang diselenggarakan menjadi bekal yang memadai untuk
meneruskan studi ke strata yang lebih tinggi (S-2) atau Pendidikan Profesi
Guru. Pada area yang lebih luas, keilmuan dan keahlian tersebut juga berkait
dan berkonstelasi dengan bidang serumpun (Bidang Sains: Fisika dan Biologi),
matematika, dan bidang aplikasinya IPTEKS (TIK dan Media) yang sesuai.
Bidang kajian kimia yang terkait struktur, komposisi zat, perubahan zat dan
energi yang menyertai, metode pemisahan beserta fenomena alam dan
mahkluk hidup dan proses kehidupan dikaji di Prodi S-1 Pendidikan Kimia.
Diagram alir dari body of knowledge Prodi S-1 pendidikan Kimia FMIPA UNNES
secara garis besar ditunjukkan pada Gambar 1.

Contoh (B.2): Deskripsi Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian
saat ini dan 10 tahun ke depan
Lulusan prodi S1 pendidikan kimia harus pula mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil
kajiannya serta mempublikasikannya. Untuk itu dikembangkan penelitianpenelitian yang mengikuti tren penelitian pendidikan terkini terkait inovasi
pembelajaran kimia.Trenpenelitian tersebut dielaborasikan dan dipadukan
dengan tema-tema penelitian dari para dosen Jurusan Kimia FMIPA UNNES
yang telah diperoleh dari berbagai skim penelitian.
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Ilmu Pengetahuan Alam
Fisika, Biologi

Keilmuan pendidikan dan pedagogi

Kimia
Pengetahuan Kimia :
Kimia Dasar,
Kimia Organik,
Kimia Anorganik,
Biokimia,
Kimia Fisika,
Kimia Analitik)

Psikologi, Teori Belajar dan
Pembelajaran, Evaluasi Pendidikan
Keahlian Bidang lain (multi dan
interdisipliner):
(Matematika, Statitika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris,
Teknologi informasi,
Manajemen Pendidikan)

Pendidikan IPA

Keilmuan dan Keahlian

Sarjana Pendidikan
Kimia
Keahlian dalam penggunaan instrumen dan
pengelolaan laboratorium pendidikan

Keahlian dalam IPTEKS, TIK, Model
Pembelajaran Inovatif

Keahlian dalam Penelitian Pend. Kimia,
dan Publikasi Ilmiah

Gambar 1 Peta Keterkaitan Keilmuan dan Keahlian Prodi S-1 Pendidikan Kimia
dengan Bidang Lain

C.

Rancangan Kurikulum

Berikan penjelasan terhadap :
1. Profil lulusan program studi
2. Analisis profil di atas bermuara pada kepentingan pengembangan keilmuan dan/atau
pengembangan kemampuan khusus.
3. Capaian Pembelajaran (CP) dari program studi merujuk SN-DIKTI (Permendikbud No 49
Tahun 2014) dan memiliki level sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi nasional
Indonesia/KKNI (Perpres No 8 Tahun 2012). Uraikan proses penyusunan CP tersebut.
4. Matriks bahan kajian yang diturunkan dari CP.
5. Matakuliah yang mengait pada bahan kajian.
6. Susunan matakuliah per semester berikut bobotnya (diberi penjelasan matakuliah wajib
Universitas, matakuliah wajib fakultas, matakuliah wajib Prodi, matakuliah pilihan prodi,
dan matakuliah bersyarat)
7. Penyajian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap matakuliah
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Secara skematis tahapan penyusunan kurikulum dapat dikembangkan berdasar
skema berikut.

Telaah keilmuan dan
Keahlian

Kajian kebutuhan
masyarakat dan
stake holder

PROFIL LULUSAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

(CP)

Pemilihan dan Bobot
BAHAN KAJIAN

Pembentukan mata kuliah,
sks dan diskripsinya

Menyusun Struktur
Kurikulum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Tahap inventarisasi informasi dan
pengumpulan data melibatkan stake
holder, forum/pengelola prodi sejenis
Tahap penting : peran lulusan
disesuai-kan dengan jenjang
kualifikasi
Kemampuan yang diperlukan untuk
menjalankan peran lulusan sesuai
profil

Memperhatikan kedalaman dan
cakupan materi

Sebaran dan jumlah sks

Dikembangkan dosen secara mandiri
atau bersama dalam kelompok
keahlian suatu bidang Ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi
dalam program studi.

Gambar 2 Alur Penyusunan Kurikulum Program Studi
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1. Profil Lulusan Program Studi
Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat
pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran
dengan kesesuaian jenjang KKNI.
Profil lulusan program studi hendaknya:
a. disusun oleh kelompok program studi sejenis
b. melibatkan stake holders.
c. merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI.
d. mencakupI sikap dan tatanilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawa
b dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan.
e. Memiliki
kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan at
aukearif-an lokal/daerah.
f. rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menja
wab
persoalan
dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing‐
masing,
bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkut
an.
g. setiap prodi lazim memiliki profil lulusan lebih dari 1.
Contoh penulisan profil
Contoh Profil yang Benar
Komunikator
Konsultan sekolah
Peneliti
Pendidik
Analis Kimia
Akuntan
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Contoh Profil yang Salah
Anggota DPR
Birokrat
Staff QC
Pegawai Negeri
Staff QC
Pemasaran
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Contoh rumusan profil lulusan program studi dan deskripsinya disajikan dalam
Tabel 1.

Contoh (C.1): Profil lulusan dan deskripsinya
Tabel 1a Profil Lulusan Prodi Pendidikan Kimia (S1)
Profil
Pendidik kimia

Peneliti
pendidikan kimia
Pengelola
lembaga/ satuan
pendidikan

Deskripsi Profil
Pendidik, fasilisator pembelajaran kreatif, inovatif yang
mendidik dengan penguasaan materi kimia yang baik,
memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi
untuk mengikuti perkembangan ilmu kimia dan
pembelajarannya
Pengkaji
permasalahan
pendidikan
kimia
dan
mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah
Pengelola lembaga/satuan pendidikan

Tabel 1b Profil Lulusan Prodi Kimia (S1)
Profil
Teknisi/Analis
Kimia
Peneliti kimia

Tenaga quality
control
Pengajar kimia

Wirausahawan
kimia

Deskripsi Profil
Tenaga laboratorium, memecahkan masalah kimia
sederhana di bidang tertentu melalui pendekatan
prosedural menggunakan instrumen kimia
Peneliti permasalahan kimia dan mempublikasikan
hasilnya dalam forum ilmiah dan penerbitan berkala
ilmiah
Supervisor, analis kualitas produk industri kimia tertentu
melalui pendekatan procedural
Pengajar, pelatih, tentor bidang kimia terkait prinsip,
metode, dan perkembangan ilmu kimia dalam aspek
tertentu
Penghasil produk-produk dengan proses kimia ramah
lingkungan
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2. Analisis Profil Lulusan

Analisis profil lulusan prodi menjelaskan kesesuaian profil lulusan
yang ditetapkan dengan tuntutan perkembangan keilmuan atau
keahlian khusus dan kebutuhan pengguna.
Contoh (C.2a): Analisis Profil Prodi Pendidikan Kimia (S1)
Berdasarkan penelusuran data alumni S1 Pendidikan Kimia diketahui alumni S1
Pendidikan kimia bekerja sesuai bidangnya di Pendidikan Kimia, tetapi juga
banyak alumni yang bekerja di luar bidang pendidikan. Sebagian besar alumni
menjadi guru kimia di SMA, MA, SMK di berbagai wilayah Indonesia, menjadi
dosen di PT negeri maupun swasta, bimbingan belajar, banyak di antaranya
yang telah menjadi Kepala Sekolah. Beberapa alumni juga menjadi widyaiswara
di LPMP dan pusat-pusat pelatihan pendidikan. Tantangan yang telah dihadapi
dan dipersiapkan Prodi S1 Pendidikan Kimia adalah bagaimana alumninya dapat
bersaing untuk menjadi guru kimia di sekolah interasional yang menuntut
penguasaan bahasa Inggris aktif maupun pasif. Terbukti program PGMIPAU
(Pendidikan Guru MIPA Unggul) telah mampu mengantarkan beberapa alumni
dapat diterima ssbagai guru di sekolah internasional. Di luar bidang pendidikan
beberapa alumni juga dapat bekaerja baik di industri kimia, PNS di luar instansi
pendidikan, polisi dan militer, dan terjun di dunia kewirausahaan.
Berdasar ketersebaran alumni di masyarakat, maka Prodi S1 Pendidikan Kimia
harus tetap mengedepankan kualitas lulusan, mempersiapkan mereka dengan
bekal yang cukup untuk melanjutkan pendidikan profesi guru atau ke S2
Pendidikan Kimia/IPA, bahkan ke S2 Kimia, tidak sedikit lulusan Prodi S1
Pendidikan Kimia berprestasi dalam studi lanjut di S2 Kimia. Keseimbangan
antara kedalaman penguasaan ilmu kimia dan penguasaan metode
pembelajaran kimia yang kreatif dan inovatif didukung keterampilan
penggunaan TIK dan kemampuan bahasa Inggris yang baik menjadi unggulan
Prodi S1 Pendidikan Kimia Unnes.

Contoh (C.2b): Analisis Profil LulusanProdi Ilmu Kesehatan Masyarakat
(S1)
Berdasarkan hasil studi kelayakan diketahui bahwa Alumni Jurusan Ilmu
Kesehatan Masyarakat dari tahun 2005 sampai dengan 2012 yang tersebar di
berbagai macam institusi, seperti kementerian kesehatan, dinas kesehatan,
rumah sakit, puskesmas, BKKBN, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan bidang
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kesehatan yang berhubungan dengan sektor lain, seperti pertambangan,
pertanian, keuangan, asuransi, industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
dan lain-lain. Lulusan Kesehatan Masyarakat Unnes terutama lulusan Bagian
Gizi sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli
di berbagai spesialisasi bidang gizi. Kehadiran Program studi giziUnnes akan
menambah wawasan keilmuan bagi para akademisi, praktisi, dan bagi anggota
masyarakat secara umum, baik nasional maupun internasional. Berikut prospek
pekerjaan menurut bidang gizi. Pendidikan gizi adalah pendekatan edukatif
untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam
meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi. Pada dasarnya program
pendidikan gizi bertujuan merubah perilaku yang kurang sehat menjadi perilaku
yang lebih sehat terutama perilaku makan. Pendidikan gizi secara institusi
menyiapkan sarjana kesehatan masyarakat yang unggul dalam konsep (teori),
pemodelan, dan perancangan yang berkaitan dengan disiplin gizi kesehatan
masyarakat yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja,
tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam dunia
nyata, serta mampu bersaing di dunia kerja. Peluang kerja dalam bidang gizi
meliputi:
1. instansi pemerintah (Dinas kesehatan, instansi pemerintah kesehatan,
instansi pemerintah industri)
2. swasta: perusahaan makanan.
3. manager quality control pada perusahaan makanan dan restoran.

3. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
Capaian Pembelajaran lulusan prodi adalah rumusan kompetensi yang
diharapkan dicapai oleh lulusan program studi yang menjadi Standar
Kompetensi Lulusan
Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam
menyusun pernyataan CP. Metode paling sederhana dalam menyusun profil ada
lah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur‐unsur CP.

Profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan,
sedangkanCP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan
sesuai profil tersebut.
Perumusan CP dengan menguraikan ke
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dalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni:
a. indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsisesuai den
gan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;
b. visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita‐
cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
c. bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik se
suai dengan nomenklatur;
d. bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentika
si secara teliti;
e. kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusu
n CP yang direncanakan;
f. referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding j
ika ada;
g. peraturan yang ada;
h. kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.
Skema penyusunan Capaian Pembelajaran dapat mengikuti alur pada Gambar 2
dan 3.

Gambar 2 Alur penyusunan Capaian Pembelajaran (Endrotomo 2015)
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PROFIL
LULUSAN

DIUSULKAN,
DIKAJI, DAN
DITETAPKAN
DIRJEN
SEBAGAI
ACUAN PRODI
SEJENIS
Gambar 3 Alur penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi

Contoh: Capaian Pembelajaran
Sikap
Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki
sikap sebagai berikut:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Lampiran
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8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri;
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
(Catatan:
belum
semua
prodi
mengimplementasikan,
mata
kuliahKewirausahaan menjadi matakuliah wajib universitas yang dilaksanakan
oleh setiap prodi).
Ditambahkan CP sikap penciri/unggulan Unnes dan Prodi
Contoh penciri Unnes (Konservasi)
11. menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan
hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
CP Pengetahuan dan CP Keterampilan Khusus dirumuskan oleh prodi dan dikaji
bersama forum/ pengelola prodi sejenis dengan mengacu pada deskripsi jenjang
kualifikasi KKNI.
Deskripsi jenjang KKNI Level 6 (Program S1)
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan,tekno-logi,dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, sertamampu memfor-mulasikan penyelesaian masalah
prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai
alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja organisasi.
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Contoh Capaian Pembelajaran
CP Pengetahuan
Deskripsi jenjang kualifikasi Jenjang 6 (S1)
Menguasai konsep teoritisbidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
Contoh CP Pengetahuan: Prodi Pendidikan Fisika
1. Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium maupun di luar laboratorium.
2. Memahami potensi, karakteristik dan pengembangan karir peserta didik.
3. Menguasai teori/model pembelajaran untuk merancang, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran fisika sesuai perkembangan peserta didik.
4. Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu Fisika
dan ilmu-ilmu lain yang terkait
5. Mampu bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan
hukum fisika
6. Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta
penerapannya secara fleksibel,
Contoh CP Pengetahuan: Prodi Fisika
1. Memahami sains dasar yaitu fisika, matematika, kimia dan biologi.
2. Menguasai konsep, prinsip dan cara berfikir fisika untuk menyelesaikan
persoalan gejala alam.
3. Menguasai konsep dasar fisika yang membahas tentang sifat fisika benda
(dalam fasa padat, cair, gas dan plasma), meliputi 5 sifat utama, yaitu: sifat
mekanik, thermal, listrik, magnetik, dan optik.
4. Mengerti dan memahami prosedur analisis untuk mendiskripsikan sifat fisika
pada obyek alam yang ditinjau.
5. Memahami dasar metodologi untuk mendukung pengembangan sains dan
teknologi yang berbasis konsep fisika.
6. Memahami hubungan antara fisika dengan sains bidang lain dan sanggup
mendiskrpsi dalam bentuk pemahaman yang integral.
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Contoh Capaian Pembelajaran
Keterampilan Umum
Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasiterhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskankepada pekerja yang berada di bawahtanggungjawabnya;
Ditambahkan CP keterampilan umum penciri/unggulan Prodi

Contoh Capaian Pembelajaran
Keterampilan Khusus
CP keterampilan khusus dapat disusun dengan rumusan:
Mampu melakukan ……dengan metode/cara…….dan dapat menunjukkan hasil
……pada (kondisi) ….
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Contoh: rumusan CP Keterampilan Khusus
Lulusan Program Sarjana Pendidikan Kimia wajib memiliki keterampilan khusus
sebagai berikut:
Deskripsi jenjang kualifikasi Jenjang 6 (S1)
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan
mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai
alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
3. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja organisasi.
CP Keterampilan Khusus: Pendidikan Kimia S1
1.a Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran
dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif, yang memanfaatkan potensi
lingkungan setempat sesuai standar proses dan mutu yang ditetapkan.
1.b Mampu menerapkan asesmen dalam pembelajaran, mengolah, menganalisis,
dan memaknai hasil asesmen sebagai balikan untuk peserta didik, guru, dan
orang tua.
1.c Mampu memanfaatkan teknologi informasi baik secara mandiri maupun
bekerja-sama untuk pembelajaran.
1.d Mampu melakukan praktikum baik yang bersifat verifikasi, penemuan, analisis
atau sintesis secara konvensional maupun secara instrumentasi kimia.
1.e Mampu secara efektif mengkomunikasikan informasi, ide, analisis, dan
argumen dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat berdasar hasil
kajian/penelitian bidang pendidikan kimia.
3. Mampu mengambil keputusan dan memberi penyelesaian masalah
pendidikan kimia secara tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat
baik secara mandiri atau kelompok.
4. Mampu mengelola suatu unit/lembaga/satuan pendidikan dan mampu
bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung-jawab
atas pencapaian hasil kerja unit/lembaga/satuan pendidikan.
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CP Keterampilan Khusus: Kimia S1
1.a. Menguasai substansi, karakteristik, dan metodologi ilmu kimia serta
mendesiminasikan kajian penelaahan masalah kimia yang akurat dalam
bentuk laporan dan kertas kerja
1.b. Mampu merencanakan dan melaksanakan pekerjaan laboratorium/penelitian
kimia
1.c. Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi di bidang identifikasi, analisis,
isolasi, transfor-masi, dan sintesis bahan kimia pada tingkat molekuler
sederhana yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
secara tepat.
2.a. Mampu memecahkan masalah IPTEKS di bidang kimia yang umum dan dalam
lingkup yang sederhana seperti identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan
sintesis senyawa organik dan anorganik melalui penerapan pengetahuan
struktur dan sifat molekul, metode analisis dan sintesis pada bidang kimia
spesifik, serta penerapan teknologi yang relevan.
2.b. Mampu menghasilkan simpulan yang tepat berdasarkan hasil identifikasi,
analisis, isolasi, transformasi dan sintesis bahan kimia yang telah dilakukan
3. Mampu mengelola suatu unit dan mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan
sendiri serta dapat diberi tanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja unit.
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4. Matriks bahan kajian yang diturunkan dari CP.
Tabel 2. Matriks Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian
Contoh: Prodi Pendidikan Kimia (S1)
Capaian Pembelajaran
Inti Keilmuan

Bahan Kajian
IPTEKS Pendukung
IPTEKS
Pelengkap

Yang Dikembangkan

Penciri
Unnes/Prodi

1. Sikap
a. berperan sebagai
warga negara yang
bangga dan cinta tanah
air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa;
b. menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan
c. menginternalisasi sikap
apresiatif dan peduli
dalampelestarian lingkungan hidup, seni, dan
nilai-nilai sosial budaya
yang berkembang di
masyarakat.

1. Kehidupan
bermasyarakat
2. Pengabdian
masyarakat
3. Kewirausahaan
4. Kreativitas
5. Rencana bisnis
1. Konservasi
lingkungan
fisik
2. Konservasi
sosial
3. Konservasi
budaya dan
seni
4. Kearifan
lokal unggul
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2. Pengetahuan
a. Menguasai ilmu dasar
lainyang menunjang
pemaham-an ilmu
kimia dan keterkaitannya sesuai
dengan perkembangan
iptek.

1. pengukuran
2. listrik,
magnet
3. gerak
4. cahaya dan
gelombang

b. Mampu memecahkan
masalah IPTEKS di bidang
kimia yang umum dan
dalam lingkup yang
sederhana seperti
identifikasi, analisis,
isolasi, transformasi, dan
sintesis senyawa organik
dan anorganik melalui
penerapan pengetahuan
struktur dan sifat molekul,
metode analisis dan
sintesis pada bidang kimia
spesifik, serta penerapan
teknologi yang relevan.

1. Kimia bahan alam

2. Kima medisinal

3. Household
chemistry

3. Keterampilan Umum
a. mampu mengkaji
implikasi
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan teknologi
yang memperhatikan
dan menerapkan nilai
humaniora sesuai
dengan keahliannya
berdasarkan kaidah,
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1. Metode
Penelitian

1. statistik

2. Etika ilmiah

2. penyajia
n data
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Penelitian
pendidikan
konservasi

tata cara dan etika
ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam
bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir,
dan mengunggahnya
dalam laman
perguruan tinggi;
b. menyusun deskripsi
saintifik hasil kajian
tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir,
dan mengunggahnya
dalam laman
perguruan tinggi;

3. Kapita
selekta
pendidikan
kimia

3. uji
statistika

4. Teknik
analisis data
5. Penulisan
ilmiah

4 Keterampilan Khusus
a. Mampu
merencanakan,
melaksanakan, dan
mengevaluasi
pembelajaran dengan
pendekatan
pembelajaran siswa
aktif, yang memanfaatkan potensi lingkungan
setempat sesuai
standar proses dan

1. Perangkat
pembelajaran
2. Media dan
bahan ajar
3. Asesmen
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mutu yang ditetapkan.

b. Mampu melakukan
praktikum baik yang
bersifat verifikasi,
penemuan, analisis
atau sintesis secara
konvensional maupun
secara instrumentasi
kimia.
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Merancang
kegiatan
laboratorium
2. Pengelolaan
lab
1.
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Laboratorium virtual

green
chemistry

5. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, dan Mata kuliah
Bahan Kajian

Konservasi seni budaya

Kearifal local unggul

M
K6

M
K6

M
K6

M
K6

1. Sikap
a. berperan sebagai warga negara
yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
b. menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewira-usahaan
c. menginternalisasi sikap apresiatif
dan peduli dalampelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai
sosial budaya yang berkembang di
masyarakat.

M
K4

M
K4

M
K4

2. Pengetahuan
a. Menguasai ilmu dasar lainyang
menunjang pemahaman ilmu kimia
dan keterkaitannya sesuai dengan

M
K1

M
K1

M
K1
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Green chemistry

Konservasi sosial

Penciri Unnes/Prodi

Konservasi lingk fisik

Household chemistry

Kima medisinal

Kimia bahan alam

Yang Dikembangkan

Laboratorium virtual

M
K7

Uji statistika

M
K7

Penyajian data

Pengabdian masyarakat

IPTEKS
Pelengkap

Kehidupan bermasy

Rencana bisnis

Kreatifitas produk

Kewirausahaan

Etika ilmiah

Metode penelitan

Pengelolaan lab

IPTEKS Pendukung

Merancang keg lab

Asesmen

Cahaya dan gelb
gegelombang
Perangkat pembel
ppppembepppepembel
Mediia dan bahan ajar
ajaran

Listrilk dan magnet

Pengururan

Inti Keilmuan

Statistik dan statistika

Capaian Pembelajaran

perkembangan iptek.
M
K8

b. Mampu memecahkan masalah IPTEKS
di bidang kimia yang umum dan dalam
lingkup yang sederhana seperti
identifikasi, analisis, isolasi,
transformasi, dan sintesis senyawa
organik dan anorganik melalui
penerapan pengetahuan struktur dan
sifat molekul, metode analisis dan
sintesis pada bidang kimia spesifik,
serta penerapan teknologi yang relevan

3. Keterampilan Umum
a. mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah,
tata cara dan etika ilmiah dalam
rangka menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau kritik seni,
menyusun deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi;

M
K
5

4. Keterampilan khusus
a. Mampu merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi
pembelajaran dengan pendekatan
pembelajaran siswa aktif, yang
memanfaatkan potensi lingkungan
setempat sesuai standar proses
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M
K2

M
K2

M
K2
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M
K
5
-

M
K
5
5

M
K8

M
K8

dan mutu yang ditetapkan.
b. Mampu melakukan praktikum baik
yang bersifat verifikasi, penemuan,
analisis atau sintesis secara
konvensional maupun secara
instrumentasi kimia.

M
K3

M
K3

M
K3

M
K3

Daftar Matakuliah
MK-1

= Fisika Dasar

MK-3

= Pengelolaan Laboratorium

MK-5

= Statistika

MK-7

MK-2

= Perencanaan Pembelajaran

MK-4

= Kewirausahaan

MK-6

= Pendidikan Konservasi

MK-8 = Kimia sehari-hari ?

Lampiran
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1. Status Mata Kuliah
Status mata kuliah dalam kurikulum
terdiri atas
a. Mata kuliah wajib universitas
b. Mata kuliah wajib fakultas
c. Mata kuliah wajib jurusan
d. Mata kuliah wajib program
studi/bagian
e. Mata kuliah pilihan program
studi/bagian
2.
Mata kuliah Wajib
Mata kuliah wajib universitas untuk
mahasiswa program studi jenjang
Diploma terdiri atas:
a. Pendidikan Agama
b. Pendidikan Pancasila
c. Pendidikan Kewarganegaraan
d. Pendidikan Konservasi
e. Kewirausahaan
f. Bahasa Indonesia
g. Bahasa Inggris
h. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
i. Tugas Akhir (TA)
Mata kuliah wajib universitas untuk
mahasiswa program studi jenjang
Sarjana terdiri atas:
a. Pendidikan Agama
b. Pendidikan Pancasila
c. Pendidikan Kewarganegaraan
d. Bahasa Indonesia, kecuali pada
program studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia serta
program studi Sastra Indonesia
e. Bahasa Inggris, kecuali pada
program studi Pendidikan Bahasa
Inggris dan program studi Sastra
Inggris
f. Statistika
g. Pendidikan Konservasi
h. Kewirausahaan
i. Kuliah Kerja Nyata
j. Skripsi
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Mata kuliah wajib universitas untuk
mahasiswa
program
studi
kependidikan terdiri atas:
1. Pengantar Ilmu Pendidikan
2. Psikologi Pendidikan
3. Manajemen Sekolah
4. Bimbingan dan Konseling
5. Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL)
Mata kuliah wajib universitas untuk
mahasiswa program studi nonkependidikan jenjang Sarjana adalah
Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Mata kuliah wajib fakultas/program
pascasarjana/program studi/bagian
diatur sendiri oleh tiap-tiap unit
tersebut.
3. Beban dan Masa Tempuh Studi
Beban dan masa studi program D-III,
S-1, S-2, dan S-3.

Prog
ram
S-3
S-2
S-1
D-III

Beban
Masa studi
Studi
terpakai
(sks)
(tahun)
Mini Mak Mini Mak
mal simal mal simal
Ditetapkan PPs
Ditetapkan PPs
144 150
4
5
108 118
3
4

Sebaran mata kuliah tiap semester
maksimal 20 sks khususnya semester 1
dan 2, semester berikutnya diupayakan
20 sks.Mahasiswa dapat mengambil
lebih dari 20 sks dan maksimal 24 sks
setelah semester 2.
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6 Matriks Sebaran Matakuliah pada Tiap Semester
Kurikulum Program Studi X dirancang dengan masa studi selama empat
tahun atau 8 semester, beban SKS sebanyak 144 SKS. Pada setiap tahunnya
mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mata kuliah disusun
sedemikian rupa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Sesuai
dengan Permendikbud 49/2014, bobot sks yang terjadwal paling banyak
20 sks persemester
Contoh B.6. :
Nama Prodi
Jurusan
Fakultas
Jenjang

Tabel 4 STRUKTUR KURIKULUM PRODI
: KIMIA
: KIMIA
: MIPA
: S1
Smt (sks)

NO KODE MK

MATA KULIAH

P/T

Kode
Urutan
MK
W/P Dosen
Prasyarat
1 2 3 4 5 6 7 8 transkrip
Penjab

1 D3004007

Kimia Dasar II

T

3

W 40206

2 D3004008

Praktikum Kimia Dasar

P

1

W

3 D3004034

Kimia Farmasi*

T

4 D3004035

Penentuan Struktur Molekul

T

5 D3004036

Metode Penelitian Kimia

T

2
2

D3004001
40917 D3004007

P 40192
W 40134 D3004023

2

W 40308

Jumlah

Keterangan
P/T
Smt
W/P
Matakuliah prasyarat

: P matakuliah praktikum, T matakuliah teori
: semester ke 1-8
: W matakuliah wajib, P matakuliah pilihan
: kode matakuliah yang harus pernah diikuti
sebelumnya.

Deskripsi Mata Kuliah
Contoh:
No

Kode MK

Tabel 5 Deskripsi Mata Kuliah di Prodi Kimia
Mata Kuliah

sks

Deskripsi
Mata Kuliah ini mengkaji konsep-konsep dalam Kimia Larutan, Kimia Koloid, Kinetika Kimia,
Redoks dan elektrokimia, Kimia Unsur, Kimia Inti , Wujud Zat.
Mata Kuliah ini diberikan untuk membuktikan beberapa konsep dan prinsip kimia dasar
khususnya pada materi-materi Stoikiometri, Energitika Kimia, Struktur Atom, Sistem Periodik
Unsur, Struktur Molekul, Kesetimbangan Kimia, Senyawa Karbon, pH dan Kelarutan, Titrasi
Asidialkalimetri, Sistem Koloid, Kecepatan Reaksi, Elektrokimia, Kimia Unsur dan Wujud Zat.
Matakuliah ini mengkaji tentang kedudukan ilmu kimia dalam ilmu farmasi, struktur, sifat
fisika dan kimia obat dan hubungannya dengan aktivitas senyawa obat, hormon dan obatobat lainnya, seperti narkotika dan psikotropika.
Mata kuliah ini membahas tentang cara penentuan struktur / elusidasi senyawa organik
menggunakan data kromatogram dari spektrometri infra merah (IR), spektrometri resonansi
magnetik inti (NMR), spektroskopi UV-VIS, dan spektrometri massa (MS)
Mata kuliah ini membahas tentang prosedur pengambilan sampel, pengukuran analitik,
pengumpulan data, penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi maupun dengan
grafik dan pengolahan datameliputi: menghitung bilangan-bilangan tendensi sentral (ukuran
pemusatan) dan ukuran penyebaran (varian, simpangan baku,) serta menentukan adanya
data ekstrem atau pencilan data, penentuan data ekstrem dan pencilan data ( teknik analisis
statistik parametrik) dan dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan pengujian hipotesis
dan uji keberartian. Bahasan selanjutnya adalah metode analisis statistik non parametrik

1

D3004007 Kimia Dasar II

3

2

D3004008 Praktikum
Kimia Dasar

1

3

D3004034 Kimia
Farmasi*

2

4

D3004035 Penentuan
Struktur
Molekul
D3004036 Metode
Penelitian
Kimia

2

5

148

2
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7. Rencana Pembelajaran Semester
Tabel 6 Format Rencana Pembelajaran Semester
Mata Kuliah :
Program Studi :
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Deskripsi Matakuliah
Minggu
Kemampuan yang
ke
diharapkan
1
2

Semester: IV
sks: 2
Dosen Pengampu/Penanggungjawab :

Bahan Kajian
3

Metode
Pembelajaran
4

Kode:

Waktu

Evaluasi

5

6

Kriteria/
Indikator
7

Bobot

Daftar Referensi:
1.
2.
Tugas mahasiswa dan penilaiannya:
1.
2.
Semarang, …………………..2015
Mengetahui Ketua Program Studi
(____________________________)

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK
(__________________________)
Lampiran
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8

Keterangan Pengisian
Nomor
Kolom
1

Judul Kolom
Minggu ke

2

Kemampuan yang diharapkan

3

Bahan kajian (Materi Kuliah)

4

Metode pembelajaran

5

Waktu

6
7

Evaluasi
Kriteria/indikator

8

Bobot

150

Penjelasan Pengisian
Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16
(satu semester )(bisa 1/2/3/4 mingguan).
Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik , dan afektif diusahakan lengkap
dan utuh (hard skills & soft skills). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan d
apat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester
Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi
tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
Bisa berupa ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum,
latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran,atau gabungan
berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa
kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/ model pembelajara
n tersebut.
Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit
semester). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per
minggu per semester
Sistem evaluasi yang digunakan, jenis tes, penialaian tugas dan kriteria penilaian akhir
Berisi indikator yang dapat menunjukan unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif
misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga
bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran
hitungan).
Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas,
atau besarnya sumbangan suatu kemampuan
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