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Kang Sugi numpak vespa
Lho pacare kok numpak pit jengki

Materi Iki kanggo dosen FMIPA
Mugo kabehe mundak nyarujuki

(dino kemis, ojo lali jawane) 



DESAIN MBKM UNNES:

1. Structured form → diekuivalensi

dalam mata kuliah sesuai

kurikulum prodi

2. 8 Keg MBKM smt 6,7 dan 8 

terstruktur dalam kurikulum →

prodi harus bisa menetapkan

kegiatan dalam kurikulumnya

disertai dengan IA

3. Keg pertukaran mahasiswa bisa

dilakukan mulai smt 3 & terutama

pd smt 6 → ekuivalensi

matakuliah, plus keterangan (mis 

sertifikat keikutsertaan) bagi

dosen dan mahasiswa

4. 7 keg lainnya dilakukan mulai smt

7 → ekuivalensi mk PLP/PKL, 

KKN, Skripsi/TA 



Rencana

Pembelajaran

Semester

(Semester 

Lesson Plan)

Apa

rencana proses pembelajaran yang disusun untuk

kegiatan pembelajaran selama satu semester guna

memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah. 

Siapa pengembangnya

ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri

atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 

hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap

untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai

perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: 

rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk

rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-

lain. (Panduan Penyusunan KPT 2020: 16)

Bgm RPP disusun



Menyikapi OBE



(Panduan Penyusunan KPT 2020: 30) 





Yang 

dibutuhkan

dosen agar 

dapat

mengembang

kan RPS

1.

Prodi memberikan CPL yang 

dibebankan pada mata kuliah

yang akan dikembangkan

RPSnya oleh dosen/kelp dosen

2.

Keterampilan untuk

mengembangkan CPL → CPMK 

→ Sub-CPMK (kemampuan

yang diharapkan) → metode

pembelajaran dan asesmennya



Inilah arti penting

kevalidan RPS 

mata kuliah

(Panduan Penyusunan KPT 2020: 36) 



Relevan dengan Rambu-Rambu Penyusunan CPL dari Belmawa



Contoh CPL Ket Khusus dalam konteks Prodi Pend Biologi

UNSUR-UNSUR 
DESKRIPSI

Contoh Penyusunan Keterampilan Khusus

Deskripsi Generik Level 6 
KKNI

Unsur Deskripsi Prodi Pend. 
Biologi

Deskripsi Keterampilan
Khusus Lulusan

Mampu melakukan
….

Mampu 
mengaplikasikan bidang
keahliannya dan 
memanfaatkan ipteks
pada bidangnya dalam
penyelesaian masalah
serta mampu
beradaptasi terhadap
situasi yang dihadapi

(Rambu-rambu penyusunan CPL, 
Belmawa)

Melakukan perencanaan, 
pengelolaan, implementasi, 
evaluasi, dan 
pengembangan 
pembelajaran

Mampu melakukan 
perencanaan, pengelolaan, 
implementasi, evaluasi, dan 
pengembangan 
pembelajaran berdasarkan
bauran pengetahuan
teknologi, pendidikan dan 
biologi sehingga
menghasilkan karya kreatif
perangkat pembelajaran
sebagai sebuah solusi dan 
adaptasi perkembangan
bidang pembelajaran bio

dengan metode … pengetahuan kependidikan,
biologi, dan teknologi

menunjukkan hasil
….

Karya kreatif perangkat
pembelajaran

dalam kondisi … Bidang pembelajaran
biologi



Contoh CPL Pengetahuan Dalam konteks Prodi Pend Biologi

UNSUR-UNSUR 
DESKRIPSI

Contoh Penyusunan Pengetahuan

Deskripsi Generik Level 6 
KKNI

Unsur Deskripsi Prodi
Pend. Biologi

Deskripsi Pengetahuan Lulusan

Menguasai ….. 
(tingkat penguasaan, 
keluasan, dan
kedalaman) ….. 
(bidang keilmuan)

Menguasai konsep teoritis

bidang pengetahuan

tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian

khusus dalam bidang

pengetahuan tersebut

secara mendalam, serta

mampu memformulasikan

penyelesaian masalah

procedural

(Rambu-rambu penyusunan CPL, 
Belmawa)

konsep teoritis
pendidikan secara
umum

menguasai konsep teoritis
pendidikan secara umum dan
konsep teoritis kependidikan
biologi secara mendalam, serta
mampu memformulasikan
penyelesaian masalah prosedural
khususnya dalam bidang
kependidikan biologi

konsep teoritis
kependidikan biologi
secara mendalam

penyelesaian masalah
prosedural khususnya
dalam bidang
kependidikan biologi



Contoh dalam Panduan Penyusunan KPT 2020: 36



(Panduan Penyusunan KPT 2020: 38) 



(Panduan Penyusunan KPT 2020: 40) 



Prinsip SMART

TM

A

rumusan menyatakan kemampuan

yang dapat dicapai oleh mahasiswa

dalam waktu cukup dan wajar sesuai

bobot sks nya

Time bound

Rumusan Sub-CPMK yang 

baik memiliki sifat SMART

rumusan menyatakan kemampuan

yang realistis untuk dapat dicapai oleh 

mahasiswa

Realistic

rumusan harus jelas, menggunakan

istilah yang spesifik menggambarkan

kemampuan: sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diinginkan, 

menggunakan kata kerja tindakan

nyata (concrete verbs).

Specific

rumusan harus mempunyai target 

hasil belajar mahasiswa yang dapat

diukur, sehingga dapat ditentukan

kapan hal tersebut dapat dicapai oleh 

mahasiswa.

Meausrable

rumusan menyatakan kemampuan

yang dapat dicapai oleh mahasiswa.

Achievable



Mari Perhatikan dari Contoh dalam

Panduan Penyusunan KPT 2020: 36, 38, 40

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9)

CPL yg dibebankan pd matakuliah (dari prodi)

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

(CPL-1).

CPMK 1 (disusun dosen)

mampu merancang penelitian dalam bentuk

proposal penelitian TA & mempresentasikan nya

dengan tanggung jawah dan etika. (CPMK-1, 

CPMK-3, CPMK-4) 

Sub-CPMK 6 (disusun dosen) 



Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan

metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan

bidang IPTEKS (KK4)

CPL yg dibebankan pd matakuliah (dari prodi)

Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar

terkait dengan pengembangan bidang teknik (CPL-4).

CPMK 4 (disusun dosen)

• mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.(CPMK-4) 

• mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam 

penelitian.(CPMK-4)

• mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan

sistematis, bermutu, dan terukur.(CPMK-4)

• mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian

TA & mempresentasikan nya dengan tanggung jawah dan etika

(CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4) 

Sub-CPMK 2, 4, 5, dan 6 (disusun dosen) 

Mari Perhatikan dari Contoh dalam Panduan Penyusunan KPT 2020: 36,38, 40



Merancang Pembelajaran dan Asesmen

01

Sub CPMK

(kemampuan yang 

diharapkan)

03

Bentuk Pembelajaran; Metode

Pembelajaran; Penugasan

Mahasiswa

05
Teknik dan Indikator Penilaian

02
Materi Bahan Kajian

04 dalam menit sesuai sks dan bentuk

matakuliah.

Waktu

06 Sumbangan nilai bahan kajian/ 

kumpulan bahan kajian terhadap nilai

akhir, ingat 50% berbasis case methode

dan atau team-based project 

Bobot Penilaian

Berbasis pada CPL yang dibebankan

pada mata kuliah yang telah ditetapkan

prodi dan CPMK yang (kita / dosen atau

kelp dosen) kembangkan

Memperhitungkan IKU PTN sesuai

Kepmendikbud 754/p/2020.

Mengikuti aturan UNNES : Surat Edaran

WR 1 No B/345/UN37/TU/2021  



• Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa
(Panduan Penyusunan KPR 2020: 48)



IK:

Pembelajaran kelas: dalam Persentase mata kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan

kasus (case methode) atau pembelajaran kelompok berbasis

projek (team based projecf/ sebagai sebagian bobot evaluasi)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI 

NEGERI (IKU PTN: Kepmendikbud 754/P/2020)
No 7 sasaran meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Definisi, Kriteria, dan Formula:

a. Kriteria metode pembelajaran di daiam kelas harus menggunakan salah satu

atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case methode

atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project). 

b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus

berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case methode) dan/ atau

presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based 

project).



OK ?

EVABEL.docx

