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Deskripsi
Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa
selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun
nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan
efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap
proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap
mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil
evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang
tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian
mahasiswa terhadapdosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program
Studi melalui Unit Penjaminan Mutu Akademik.
Tujuan
Tujuan pengembangan standar penilain adalah adanya sebuah
standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat
bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian
pembelajaran kepada mahasiswa.
Kriteria
Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10, Standar
penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan
penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang
sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi
(rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (measurement) adalah
proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari
suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik
tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif.
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat
pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang
dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang
sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang
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lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan
dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen
pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran
Elemen penilaian hasil pembelajaran terdiri dari:
-

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi,
unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana
pembelajaran.
Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa
dalam menempuh suatu mata kuliah.
Kelulusan Mahasiswa.
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

5. Standar Mutu
No.
4.1

Standar
Standar Prinsip
Penilaian
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Indikator
4.1.1 Prinsip penilaian mencakup prinsip
edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan transparan yang dilakukan
secara terintegrasi,
4.1.2 Prinsip edukatif merupakan penilaian
yang memotivasi mahasiswa agar
mampu:
a. memperbaiki perencanaan dan
cara belajar; dan
b. meraih capaian pembelajaran
lulusan.
4.1.3 Prinsip otentik merupakan penilaian
yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan
hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung.
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No.

Standar
4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

Standar Teknik dan
Instrumen Penilaian

4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.3

Standar Mekanisme
penilaian
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4.3.1

Indikator
Prinsip objektif merupakan penilaian
yang didasarkan pada standar yang
disepakati antara dosen dan
mahasiswa serta bebas dari
pengaruh subjektivitas penilai dan
yang dinilai.
Prinsip akuntabel merupakan
penilaian yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang
jelas, disepakati pada awal kuliah,
dan dipahami oleh mahasiswa.
Prinsip transparan merupakan
penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan.
Teknik penilaian terdiri atas:
observasi, partisipasi, unjuk kerja,
tes tertulis, tes lisan, dan angket.
Instrumen penilaian terdiri atas
penilaian proses dalam bentuk rubrik
dan/atau penilaian hasil dalam
bentuk portofolio atau karya desain.
Penilaian sikap dapat menggunakan
teknik penilaian observasi.
Penilaian penguasaan pengetahuan,
keterampilan umum, dan
keterampilan khusus dilakukan
dengan memilih satu atau kombinasi
dari berbagi teknik dan instrumen
penilaian.
Hasil akhir penilaian merupakan
integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme penilaian terdiri atas:
a. menyusun, menyampaikan,
menyepakati tahap, teknik,
instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilai
dan yang dinilai sesuai dengan
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No.

Standar

4.3.2

4.3.3

4.4

Standar Pelaksanaan
penilaian

4.4.1

4.4.2
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Indikator
rencana pembelajaran;
b. melaksanakan proses penilaian
sesuai dengan tahap, teknik,
instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian yang memuat
prinsip penilaian;
c. memberikan umpan balik dan
kesempatan untuk
mempertanyakan hasil penilaian
kepada mahasiswa; dan
d. mendokumentasikan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa secara akuntabel dan
transparan.
Prosedur penilaian mencakup 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 dan/atau
penilaian ulang.
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
mengikutsertakan mahasiswa;
dan/atau
c. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku
kepentingan yang relevan.
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No.
4.5

Standar
Standar Penilaian
Mata Kuliah

4.6

Standar Pelaporan
Penilaian
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Indikator
4.5.1 Bobot Penilaian mata kuliah tanpa
praktikum penunjang adalah 70%
Nilai UTS + 30% Nilai UAS.
4.5.2 Bobot Penilaian mata kuliah dengan
praktikum penunjang adalah 50%
Nilai UTS + 30 % Nilai UAS + 20%
Nilai Praktikum Penunjang.
4.5.3 Komposisi Nilai Tugas dapat diambil
sebesar 20% dari nilai UAS. Tugas
dapat berupa Kuis, Makalah,
Pembuatan Program, Presentasi dan
diskusi, Pekerjaan Rumah,
4.5.4 Bobot Penilaian Mata kuliah Utama
adalah 50% Nilai UTS + 50% Nilai
Ujian Utama
4.6.1 Metode penilaian dikomunikasi ke
mahasiswa ketika perkuliahan dimulai
dalam bentuk kontrak perkuliahan.
4.6.2 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi
keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang
dinyatakan dalam kisaran:
- huruf A setara dengan angka 4
(empat) berkategori sangat baik;
- huruf B setara dengan angka 3
(tiga) berkategori baik;
- huruf C setara dengan angka 2
(dua) berkategori cukup;
- huruf D setara dengan angka 1
(satu) berkategori kurang; atau
- huruf E setara dengan angka 0
(nol) berkategori sangat kurang.
4.6.3 Huruf antara dan angka antara untuk
nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4
(empat).
4.6.4 Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan indeks prestasi semester
(IPS).
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No.

4.7

Standar

Standar Kelulusan
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Indikator
4.6.5 Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK).
4.6.6 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.
4.6.7 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
diambil yang telah ditempuh.
4.6.8 Hasil penilaian diumumkan kepada
mahasiswa secara online melalui
student site setelah satu tahap
pembelajaran sesuai dengan rencana
pembelajaran.
4.7.1 Mahasiswa program sarjana
Universitas Gunadarma 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 nol).
4.7.2 Kelulusan mahasiswa dari program
diploma dan program sarjana dapat
diberikan predikat memuaskan,
sangat memuaskan, atau pujian
dengan kriteria:
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No.

Standar

4.8

Standar Sidang
Tugas Akhir Skripsi

4.9

Standar Sidang
Komprehensif
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Indikator
a. 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 nol);
b. 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); atau
c. mahasiswa dinyatakan lulus
dengan predikat pujian apabila
mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih dari 3,50
(tiga koma lima nol).
4.8.1 Sidang Tugas Akhir Skripsi dilakukan
oleh 2 (dua) penguji dan dosen
pembimbing.
4.8.2 Penilaian tugas akhir mencakup: Isi
Penulisan, Penguasaan Materi, dan
Presntasi.
4.8.3 Mahasiswa dinyatakan lulus sidang
apabila memperoleh minimal rata-rata
70.
4.9.1 Program Sarjana (S1) dapat
menyelenggarakan ujian
komprehensif sebagai syarat
kelulusan selain skripsi dengan
memenuhi ketentuan syarat akademik
kelulusan.
4.9.2 Ujian Komprehensif teridiri dari tiga
(3) mata ujian ditetapkan oleh
Program Studi sesuai dengan
kompetensi keilmuan Program Studi.
4.9.3 Pelaksanaan Sidang Komprehensif
diuji oleh 3 Dosen penguji untuk
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No.

Standar

4.10 Stadar Dokumen
Kelulusan
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Indikator
masing-masing penguji menguji 1
materi ujian dengan kualifikasi Doktor
(S3) atau Magister (S2) dengan
jabatan fungsional akademik Lektor
Kepala dengan bidang ilmu yang
sesuai dengan materi yang diujikan.
4.9.4 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila
rata-rata nilai ujian dari 3 materi yang
diujikan minimal 60.
4.10.1 Dokumen yang diterima oleh lulusan
adalah:
a. ijazah,
b. sertifikat kompetensi yang
diterbitkan oleh perguruan tinggi
bekerja sama dengan organisasi
profesi, lembaga pelatihan, atau
lembaga sertifikasi yang
terakreditasi
c. gelar; dan
d. surat keterangan pendamping
ijazah.
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