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VISI STIKES MATARAM 
Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing nasional, dan 
menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan praktis pada tahun 2025. 

MISI STIKES MATARAM 
1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berstandar nasional 
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna bagi masyarakat 
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil 

penelitian tepat guna untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 
4. Membangun jejaring kerjasama untuk menjamin terselenggaranya tridarma perguruan 

tinggi yang berkualitas 
 
 

VISI PROGRAM STUDI NERS STIKES MATARAM 
Menjadi Program Studi Ners yang mampu berdaya saing, dan menghasilkan lulusan Ners yang 
profesional dengan unggulan di bidang Community Health Care pada tahun 2025. 

MISI PROGRAM STUDI NERS STIKES MATARAM 
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi keperawatan yang akuntabel yang 

didukung oleh sumber daya yang berstandar  nasional maupun global  
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terkini dan tepat guna yang berbasis 

pada community health care 
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil 

penelitian kesehatan yang berbasis pada community health care untuk peningkatan kualitas 
kesehatan masyarakat 

4. Membangun jejaring kerjasama untuk menjamin terselenggaranya tridarma perguruan tinggi 
yang berkualitas 
 
 

VISI PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN STIKES MATARAM 
Menjadi Program Studi D-IV Kebidanan yang berdaya saing Nasional dan berorentasi Global, 
dengan menghasilkan lulusan bidan yang Kompeten dengan keunggulan di bidang pelayanan 
kebidanan komunitas pada tahun 2025. 

MISI PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN STIKES MATARAM 
1. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Sains Terapan Kebidanan yang bermutu dan 

akuntabel di bidang kebidanan komunitas yang didukung oleh sumber daya yang 
berstandar nasional 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kebidanan komprehensif, terkini dan 
tepat guna yang berbasis pada pelayanan kebidanan komunitas 

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil 
penelitian kesehatan yang berbasis pada pelayanan kebidanan komprehensif untuk 
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 

4. Membangun jejaring kerjasama untuk menjamin terselenggaranya tridarma perguruan 
tinggi yang berkualitas 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
 
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah Buku 
Pedoman Akademik Edisi 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dapat tersusun. Buku 
ini diharapkan akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Akademik STIKES Mataram.  
 
Kurikulum Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram berpedoman pada kurikulum SN-DIKTI sesuai 
KKNI yang diintegrasikan dengan Kurikulum MBKM dan Kurikulum Asosiasi Pendidikan dari 
masing-masing Prodi yang ada di Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram. Kurikulum yang ada juga 
tidak terlepas dari Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Penekanan utama 
pelaksanaan Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram adalah peningkatan capaian 
kompetensi lulusan. Kondisi ini sangat terkait dengan evidence based di Provinsi NTB yang 
masih berkutat pada masalah-masalah tingginya angka kematian ibu & balita, tingginya angka 
kejadian penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat, dan tingginya angka kematian 
akibat bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. 
 
Dalam penyusunan buku pedoman ini, kami banyak difasilitasi oleh berbagai pihak. Untuk itu 
kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti, LLDIKTI Wilayah VIII, AIPNI, AIPKIND, 
PPNI, IBI, pengelola institusi, segenap pembimbing akademik dan pembimbing klinik Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 
 
Tentu saja masih banyak kekurangan dalam buku pedoman ini, untuk itu kami mohon masukan 
dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat. 
 
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh  
 
 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram 
Ketua, 

 
 

Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS 
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Ilmu Kesehatan merupakan bidang studi yang bereksistensi, tumbuh dan berkembang, serta 
menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK yang berkembang pesat pada saat ini. Sekolah 
Tinggi Ilmu  Kesehatan (STIKES) Mataram adalah sebuah institusi pendidikan kesehatan yang 
terus menerus mengembangkan diri dan berubah seiring dengan perkembangan Ilmu 
Kesehatan yang ada.  
 
Salah satu perubahan yang menyertai perkembangan Ilmu Kesehatan yaitu pada akhir-akhir ini 
mempunyai kecenderungan untuk meluaskan kajian Ilmu Kesehatan terlebih setelah adanya 
Pandemi Covid-19, mengembangkan penelitian di bidang kesehatan, mengembangkan 
kurikulum pendidikan kesehatan yang pada akhirnya menjadi role model bagi perkembangan 
pendidikan kesehatan di Indonesia Timur, serta meng-Global-kan sudut pandang yang menjadi 
keistimewaan STIKES Mataram, dimana sebelumnya pengembangannya pada paradigma 
kesehatan dengan basic science bio-psiko-sosio-spiritual. Saat ini lebih dikembangkan Ilmu 
Kesehatan dengan pendekatan Ilmu Psikoneuro-imunologi sehingga pemahaman tentang basic 
science juga lebih baik dengan meningkatnya tingkat pendidikan pada jenjang Sarjana 
diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk menumbuhkan 
dan membina sikap serta keterampilan profesional yang diperlukan sebagai seorang tenaga 
Kesehatan profesional. 
 
A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa menjelang abad ke-21 sangat 
pesat dan berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia termasuk kesehatan. 
Pendekatan penyelesaian masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat mengalami 
perubahan yang cukup mendasar baik dalam sifat maupun kualitas. Sesuai dengan 
paradigma keperawatan, profesi ini memandang fenomena yang ada dengan 
mempertimbangkan keterkaitan yang timbal balik antara komponen-komponen 
keperawatan yaitu manusia, lingkungan/masyarakat, dan kesehatan. Dalam menghadapi 
perkembangan saat ini dan yang akan datang diperkirakan masalah utama dalam bidang 
kesehatan, baik secara nasional maupun global yang akan dihadapi adalah masalah kualitas 
kesehatan masyarakat, disamping masalah kesehatan yang bersifat individual. 

 
Pendekatan dan penyelesaiannya menuntut digunakannya cara-cara maju, baik dalam 
kerangka berpikir, pendekatan, strategi penanganan maupun pengendalian berbagai 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Sifat penanganan masalah kesehatan akan lebih baik 
berbentuk lintas sektoral dan menyeluruh, bukan semata-mata perorangan. Bentuk 
pelayanan kepada masyarakat semula menekankan pada pelayanan/asuhan medik akan 
bergeser kepada pelayanan kesehatan secara umum, dimana pelayanan keperawatan 
merupakan salah satu bagiannya. Berdasarkan kerangka  berpikir di atas tersebut maka 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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timbullah ide untuk berpartisipasi terhadap pembangunan di bidang kesehatan melalui 
pendidikan. 

 
Pelayanan masalah kesehatan dapat terlaksana secara baik dan berkualitas, apabila tersedia 
sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya di bidang keperawatan dan 
kebidanan yang profesional. Penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang 
keperawatan akan tercipta melalui Lembaga Pendidikan Tinggi di bidang Keperawatan dan 
kesehatan lainnya. 

 
Atas dasar pemikiran di atas maka Pendiri Yayasan Al Amin Mataram (Drs. Sutiman AA) 
mengadakan kontak dengan Kopertis Wilayah VIII Denpasar untuk mendapatkan informasi 
tentang tatacara serta persyaratan-persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta yang 
baru. Pada awal tahun 2000 Pendiri Yayasan Al Amin Mataram, mulai menginventasir 
tenaga-tenaga pengajar yang bakal dijadikan sebagai dosen dan mengusahakan kurikulum 
keperawatan. Setelah mendapatkan kurikulum, maka Pendiri yayasan Al Amin Mataram 
merencanakan bahwa Sekolah Tinggi yang akan dibuka sesuai dengan dasar pemikiran di 
atas. 
 
Pada awal tahun 2000, Drs. H. Sutiman AA sebagai pendiri Yayasan Al Amin Mataram, 
memberi nama Sekolah Tinggi yang dibuka pada mulanya bernama “Sekolah Tinggi 
Kesehatan Mataram” disingkat STKM. Atas saran Kasubdit Perguruan Tinggi Kesehatan 
Swasta Dikti singkatan STKM dirubah menjadi “Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram” 
hingga saat ini. 
 
Program studi yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, adalah Ilmu 
Keperawatan Jenjang S1 Keperawatan Program Reguler dan Program alih Jenjang pada 
bulan Juni 2000, Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKES) Mataram dievaluasi oleh Kopertis 
Wilayah VIII Denpasar untuk dicek  secara faktual persyaratan administrasi maupun 
sarana/prasarana akademik guna direkomendasi untuk diprocessing lebih lanjut ke Dirjen 
Dikti Depdiknas guna mendapat ijin/status. 

 
Berbagai kendala yang dihadapi oleh Pendiri dalam memproses ijin Sekolah Tinggi Ilmu  
Kesehatan (STIKES) Mataram dari Depdiknas, akan tetapi pendiri dengan penuh percaya diri 
dan pantang menyerah, berjuang demi terwujudnya cita-cita/tujuan untuk mendapatkan 
Status Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Sekolah 
Tinggi Ilmu  Kesehatan (STIKES) Mataram mendapatkan Status Terdaftar berdasarkan SK 
Mendiknas Nomor: 159/D/O/2000 untuk Jenjang Program S1 Keperawatan sehingga pada 
tahun 2000 Sekolah Tinggi Ilmu  Kesehatan (STIKES) Mataram mulai menerima mahasiswa 
baru. Kemudian terbit perpanjangan ijin SK Mendiknas RI No. 2388/D/T/2005. Kemudian 
terbit akreditasi dengan Status Terakreditasi Nomor : 037/BAN-PT/AK-IX/S-1/III/2006. Pada 
Bulan November 2008 Jurusan Keperawatan STIKES Mataram kembali mengajukan 
Akreditasi untuk perbaikan nilai kepada BAN PT. Terakhir telah terbit akreditasi dengan 
Status Terakreditasi Nomor : 005/BAN-PT/AK-XII/S-1/IV/2009. dan untuk Ijin Program 
Profesi Ners didasarkan pada Kemendiknas RI No. 053/D/T/2010 Tanggal 18 Januari 2010. 
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Selanjutnya, pada tahun 2010 yayasan Al Amin Mataram melalui STIKES Mataram 
mengajukan ijin penyelenggaraan prodi D-IV kebidanan atas dasar pertimbangan untuk 
menambah jumlah prodi, jumlah tenaga bidan masih terbatas dengan kebutuhan di 
lapangan masih tinggi, standar yang ada baru DIII kebidanan sehingga perlu menaikkan 
mutu pelayanan dengan menaikkan jenjang pendidikan SDM. Sehingga, pada tahun 2010 
keluar ijin rekomendasi dari PPSDM dan ijin rekomendasi dari IBI Pusat. Ijin tersebut ba ru 
diproses kembali pada tahun 2012 oleh Dirjen Dikti dan pada tanggal 20 Maret 2015 
keluarlah ijin no : Kemenristekdikti RI No.42/M/Kp/III/2015. 
 
Pada tahun 2017 STIKES Mataram Program Studi D-IV kebidanan mengajukan akreditasi 
Program Studi yang dilaksa nakan oleh lembaga Akreditasi Nasional yaitu Lam-PTKes. Pada 
bulan Agustus 2017 dilakukan Assesment lapangan oleh tim Lam-PTKes pada Program Studi 
D-IV kebidanan STIKES Mataram dengan hasil masukan dari assessor terkait kurikulum 
yaitu perlu adanya penyesuaian kurikulum dengan mengacu pata PERMENRISTEKDIKTI 
nomor 44 tahun 2015 tentang STandar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga dilaksanakan 
peninjauan kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi akreditasi program studi dan 
ditetapkanlah SK kurikulum  dengan nomor 73/SK/83/STIKES/V/2018. 
 
Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sudah berstatus Akreditasi B (Baik Sekali) 
melalui SK No: 340/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2021. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Mataram memiliki 3 (tiga) prodi yang semuanya sudah terakreditasi B (Baik Sekali) yaitu 
Prodi S1 Keperawatan melalui SK No: 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021, Prodi Profesi 
Ners melalui SK No: 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021 dan Prodi D IV Kebidanan melalui 
SK No: 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020. 

 
 

B. TUJUAN PENDIDIKAN INSTITUSIONAL 
 
1. Visi 

Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing nasional, dan 
menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi kesehatan praktis pada tahun 2025 
 

2. Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi keperawatan yang akuntabel 

yang didukung oleh sumber daya yang berstandar  nasional maupun global  
b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terkini dan tepat guna yang 

berbasis pada community health care 
c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil 

penelitian kesehatan yang berbasis pada community health care untuk peningkatan 
kualitas kesehatan masyarakat 

d. Membangun jejaring kerjasama untuk menjamin terselenggaranya tridarma 
perguruan tinggi yang berkualitas 
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3. Tujuan  
Tujuan Umum :  
Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang mampu berdaya saing nasional, dan 
menghasilkan lulusan tenaga kesehatan professional yang menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi dan riset dengan unggulan pelayanan kesehatan komunitas 
pada tahun 2025. 

 
Tujuan Khusus :  
1. Terwujudnya pendidikan Ners profesional yang mampu bersaing di tingkat nasional 

maupun global dengan unggulan di bidang Community Health Care.  
2. Terselenggaranya penelitian terkini dan tepat guna yang berbasis pada community 

health care 
3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian kesehatan 

yang berbasis pada community health care untuk peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat 

4. Terselenggaranya jejaring kerjasama yang menjamin kegiatan tridarma perguruan 
tinggi 
 

4. Sasaran 
Sasaran perencanaan strategis yang ingin dicapai STIKES Mataram untuk mencapai daya 
saing Nasional dibagi dalam 3 kelompok utama : 
A. Sasaran bidang pendidikan 
1) Meningkatnya mutu Pendidikan STIKES Mataram, terakreditasi sesuai dengan 

standar nasional terakreditasi A pada program studi dan terakreditasi B pada 
institusi tahun 2020 dan akreditasi A untuk prodi dan institusi pada tahun 2025 
atau lebih cepat dari itu. 

2) Meningkatnya jumlah dosen tetap berpendidikan S-2 spesialis-1pada tahun 2021 
hingga mencapai 5 spesialis (saat ini baru ada 2 dosen spesialis keperawatan, 
sehingga ditargetkan pada tahun 2025 pada setiap bidang kompetensi terdapat 
minimal 1 dosen spesialis) 

3) Meningkatnya jumlah dosen tetap berpendidikan S-3 pada tahun 2025 hingga 
mencapai 50% (saat ini baru ada 2 dosen tetap berpendidikan S-3). 

4) Meningkatnya dosen dengan jabatan fungsional Lektor pada tahun 2025 hingga 
mencapai 100%, Lektor Kepala 50% dan Guru Besar 25% 

5) Meningkatnya jumlah dosen tersertifikasi pada tahun 2022 hingga mencapai 
100% (saat ini dosen yang sudah tersertifikasi mencapai 45%, 10% sedang dalam 
proses pengajuan serdos) 

6) Rasio dosen berbanding mahasiswa berada pada kisaran rasio 1:20 pada tingkat 
institusi dan prodi pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai rasio 1:18 pada 
tahun 2025. Pada saat ini rasio dosen berbanding mahasiswa untuk tingkat 
institusi pada kisaran 1 : 29, sedangkan tingkat prodi Keperawatan 1 : 28 dan 
prodi profesi 1 : 30. Hanya prodi kebidanan yang mempunyai rasio dosen 
mahasiswa 1 : 3 

7) Meningkatnya mutu proses belajar mengajar program studi dengan target 
mahasiswa lulus Uji Kompetensi Nasional yang diselenggakarakan oleh Pusat 
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Tenaga Kesehatan Nasional (Puknakes) DIKTI mencapai 80% pada tahun 2022 
dan 95% pada tahun 2025. Saat ini kelulusan first taker untuk Ners mencapai 
64%, dan retaker 45%. Sedangkan untuk lulusan D-4 Kebidanan sudah mencapai 
100%. 

8) Terjalinnya kerja sama dalam bidang akademik dari dalam dan luar negeri untuk 
meningkatkan mutu pendidikan pada tahun 2020 dengan target 10 institusi 
pendidikan/penelitian luar negeri dan 20 institusi pendidikan/penelitian luar 
negeri pada tahun 2025 

9) Peningkatan jumlah dosen yang telah bersertifikat preceptorship atau 
pengembangan kurikulum atau evaluasi proses pembelajaran mencapai 100% 
pada tahun 2022 Meningkatnya mutu akademik dan kemampuan mahasiswa 
untuk berpikir kritis dengan target minimal 2 kali diklat tentang soft skill setiap 
tahun akademik 

10) Meningkatnya peran serta alumni dalam pengembangan diri dan almamater 
dalam pengembangan kurikulum melalui kegiatan Tracer Study pada tahun 2020 
dengan target cakupan tracer study 80% dan pada tahun 2025 mencapai 
cakupan 100%. 

11) Melaksanakan akreditasi institusi pada tahun 2021 dengan target B (akreditasi di 
tahun 2016 mendapatkan nilai C) 

12) Melaksanakan akreditasi program studi keperawatan dan Ners pada tahun 2021  
dengan target A (akreditasi di tahun 2016 mendapatkan nilai B) 

13) Melaksanakan re-akreditasi program studi D-IV Kebidanan pada tahun 2020 
dengan target minimal B (akreditasi di tahun 2018 mendapatkan nilai C) 

14) Mendirikan Program Studi Profesi Kebidanan di Tahun 2020 sebagai kelanjutan 
dari Program Studi D-IV Kebidanan. 

 
B. Sasaran Bidang Penelitian 
1) Tersusunnya cetak biru dan road map penelitian pada tahun 2020 
2) Terbentuknya kelompok-kelompok tim penelitian pada tahun 2021 
3) Terselenggaranya kerjasama dalam bidang penelitain dengan instansi dalam dan 

luar negeri dengan target 10 institusi pada tahun 2022 dan 20 institusi pada 
tahun 2025 

4) Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dengan target minimal 1 judul 
penelitian tiap tahun per dosen yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi 

5) Jumlah penelitian kerjasama dengan luar negeri mencapai 3 judul penelitian per 
tahun pada tahun 2020. 

6) Jumlah dosen yang memiliki publikasi ilmiah 75% pada jurnal terakreditasi 
nasional pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2025. 

7) Jumlah dosen yang memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional berindeks 
Scopus mencapai 25% pada tahun 2022 dan 75% pada tahun 2025 

8) Jumlah penelitian yang dibiayai oleh P3M STIKES Mataram 30 judul per tahun (15 
judul per semester) dengan kisaran subsidi pembiayaan mencapai 10 juta per 
judul penelitian pada tahun 2022, dan meningkat 40 judul penelitian per tahun 
(20 judul per semester) dengan subsidi pembiayaan 15 juta per judul penelitian. 

9) Meningkatnya jumlah penelitian yang dibiayai oleh Hibah penelitian dari Dikti 
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atau sumber eksternal lainnya yang mencapai 10 penelitian pada tahun 2022, 
dan 20 penelitian pada tahun 2025. 
 

C. Sasaran Bidang Pengabdian Masyarakat 
1) Tersusunnya cetak biru dan road map pengabdian pada masyarakat pada tahun 

2020 
2) Terbentuknya kelompok-kelompok tim pengabdian pada masyarakat pada tahun 

2021 
3) Terselenggaranya kerjasama dalam bidang pengabdian dengan instansi dalam 

dan luar negeri, 5 institusi luar negeri pada tahun 2022 dan 10 institusi luar 
negeri di tahun 2025 

4) Meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian dengan target minimal 1 judul 
pengabdian tiap tahun per dosen 

5) Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dengan luar negeri mencapai 5 judul 
pengabdian per tahun pada tahun 2022 dan 10 judul pengabdian per tahun pada 
tahun 2025 

6) Jumlah proposal pengabdian yang dibiayai oleh STIKES Mataram mencapai 20 
judul per tahun pada tahun 2022 dengan subsidi biaya 5 juta per judul, 
meningkat sampai 30 judul per tahun di tahun 2025. 

7) Terbentuknya 2 desa binaan sebagai lahan pengabdian pada masyarakat, 1 desa 
binaan prodi keperawatan & Ners dan 1 desa binaan prodi kebidanan & profesi 
bidan 

8) Menjadi pelopor pembentukan, pelatihan, penyegaran dan pemberdayaan kader 
kesehatan desa pada setiap desa pada level kecamatan, 1 kecamatan pada tahun 
2022 dan 2 kecamatan pada tahun 2025. 
 

D. Sasaran bidang pengembangan jejaring kerjasama 
1) Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran mencapai 20 kerjasama 

pada Tahun 2016 dan terus ditingkatkan sampai 40 kerjasama pada tahun 2025. 
2) Jumlah kerjasama di bidang penelitian mencapai 15 kerjasama pada tahun 2016 dan 

terus ditingkatkan sampai 30 kerjasama pada tahun 2025 
3) Jumlah kerjasama di bidang pengabdian masyarakat mencapai 15 kerjasama pada 

tahun 2016 dan terus ditingkatkan sampai 30 kerjasama pada tahun 2025. 
 

5. Kompetensi Lulusan 
Program studi memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 
Lulusan program studi wajib memiliki : 

1) Lulusan program studi sarjana keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 
bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.  

2) Lulusan program studi profesi ners paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi 
bidang pengetahuan tertentu.  
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3) Lulusan program D4 kebidanan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.  

4) Program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 
Program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam 
bentuk mata kuliah. 
 

Melalui pendidikan di STIKES Mataram,  diharapkan peserta didik yang telah menyelesaikan 
studinya dapat menggunkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan penalaran serta 
transferable sklills dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis berbagai alternatif 
kebijakan untuk mencapai kompetensi di atas maka setiap mahasiswa memiliki : 

a. Pengetahuan Dasar dan Pemahaman mengenai : 
1) Ilmu Kesehatan Dasar 
2) Permasalahan Kesehatan Dasar 
3) Penatalaksanaan Masalah Kesehatan 
4) Kebijakan dalam Kesehatan 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan seminar. 
Metode evaluasi yang digunakan adalah ujian akhir, ujian tengah semester, tugas 
mandiri dan tugas kelompok 

b. Keterampilan Analisis (Kognitif) 
1) Menetapkan, memajukan dan mengevaluasi lingkungan pelayanan kesehatan 

untuk meningkatkan status kesehatan klien. 
2) Mengidentifikasi dan memprakasai proses pengambilan keputusan guna 

menemukan penyelesaian dari berbagai dilemma etik. 
3) Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan kesehatan klien berdasarkan 

pengembangan interpretasi data kesehatan. 
4) Menerapkan keterampilan dalam penatalaksanaan kesehatan 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah klasikal, diskusi, seminar dan 
tugas mandiri. 
Metode evaluasi yang digunakan adalah ujian akhir semester, ujian tengah 
semester, kuis, tugas individu dan tugas kelompok 

c. Keterampilan Profesional 
1) Menggunakan kemampuan berfikir kritis untuk memusatkan perhatian terhadap 

berbagai issue yang kompleks dan memprakasai perubahan dalam pelayanan 
kesehatan. 

2) Melaksanakan penelitian keperawatan berdasarkan kerangka pikir kritis untuk 
mengembang-kan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan 

3) Menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk menunjang bidang 
pekerjaan. 

4) Menggunakan Bahasa Inggris dalam komunikasi lisan maupun tulisan. 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tugas 
mandiri dan tugas kelompok. 
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Metode evaluasi yang digunakan adalah ujian akhir semester, ujian tengah 
semester, tugas individu dan tugas kelompok. 

d. Transferable Skills 
1) Berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan tulisan verbal dan instrumen 

teknologi informasi. 
2) Bekerja secara efektif bersama kolega dan tim kesehatan lainnya dalam sebuah 

team work. 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan seminar.   
Metode evaluasi yang digunakan adalah ujian akhir semester, ujian tengah 
semester, kuis, tugas mandiri dan tugas kelompok. 
 

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI STIKES MATARAM 
Kebijakan pendidikan adalah keputusan  rasional yang umum diambil oleh suatu lembaga 
pendidikan untuk mengatur pelaksanaan dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan 
serta dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan 
pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu  Kesehatan Mataram secara melembaga tertuang dalam 
Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang memuat ketentuan umum yang 
terkait dengan dasar kelembagaan, pedoman serta pelaksanaan lembaga pendidikan.  
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A. ALAMAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM 

Jalan Swakarsa III No. 10 – 14 Grisak Kekalik Mataram, Telp./Fax. 0370 – 641339 
 

B. STRUKTUR PENGELOLA STIKES MATARAM 
Struktur pengelola STIKES Mataram memiliki tiga Program Studi, yaitu Program Studi S1 
Keperawatan, Program Studi Profesi Ners dan Ketua Program Studi D-IV Kebidanan. Struktur 
pengelola sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram. 

BAB II 

ORGANISASI 
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BAB III 

PEDOMAN AKADEMIK 

 
 
 
 
 
A. POLA KALENDER AKADEMIK & PROFESI 

Pola kalender Akademik terdiri dari :  
1. Tahun Akademik   : Juli/Agustus/September – Maret  
2. Awal Semester Ganjil  : Senin pertama bulan September 
3. Awal Semester Genap  : Senin pertama bulan Maret  
Perkuliahan secara efektif dilaksanakan selama 4 bulan (16 minggu efektif), 2 minggu untuk 
Evaluasi Tengah & Akhir Semester dan atau 3 minggu untuk ujian Blok, dan sisa waktu 
digunakan untuk pengolahan nilai, Ujian Perbaikan dan Kuliah Antar Semester 

 
Pola Kalender Program Profesi terdiri dari 2 Semester penuh (12 bulan penuh) dengan 
beban jam praktik per hari mencapai 6-7 jam sehari, dan disesuikan dengan kebutuhan 
pencapaian target kompetensi.  
 
Mahasiswa wajib melaksanakan Proses Bimbingan Akademik setiap semester sesuai aturan 
yang tertuang dalam Buku Bimbingan Akademik 

 
B. PERSYARATAN PROGRAM 

1. Syarat Menjadi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mataram 
a. Siswa yang telah dinyatakan Lulus pendidikan dari SMA/MA/SMK/Sederajat untuk 

Mahasiswa Program Sarjana jalur Reguler dan telah dinyatakan Lulus pendidikan 
dari D3 sesuai Prodi yang ada di STIKES Mataram untuk Jalur RPL 

b. Mendaftarkan diri ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru sesua jadwalyang telah 
ditetapkan 

c. Mengikuti Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Mataram 

d. Mengikuti Program Pengenalan Kampus Pada Mahasiswa Baru yang telah 
dinyatakan Lulus dan menyelesaikan Proses Daftar ulang dan dinyatakan diterima 
sebagai Calon Mahasiswa Baru. 

2. Program Akademik (S.Kep.) merupakan prasyarat mutlak bagi mahasiswa jurusan 
Keperawatan untuk mengambil program profesi (Ners.). 

3. Program Akademik diakhiri dengan Ujian Akhir Program yang terdiri dari Ujian 
Kepaniteraan Umum/ OSCE dan Ujian SKRIPSI. Syarat untuk mengajukan judul adalah 
mahasiswa telah menempuh minimal 140 SKS untuk program reguler dan 20 SKS 
untuk program RPL, serta telah melunasi semua administrasi yang dipersyaratkan yang 
tertuang secara terperinci dalam Buku Panduan SKripsi  

4. Program Akademik yang menjadi prasyarat harus diselesaikan tuntas (dinyatakan 
Lulus) sebelum mahasiswa diperbolehkan menempuh Program Profesi 

5. Prasyarat Evaluasi Program  
a. Mahasiswa dinyatakan lulus jika IP Komulatif mencapai >  3.01 
b. Tidak ada nilai E dan nilai D 
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c. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan gagal dan diberikan 
kesempatan mengulang sampai batas waktu maksimal 14 semester untuk tahap 
sarjana, maksimal 6 semester untuk program RPL dan tahap Profesi. 
 

C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
Penyelenggaraan Pendidikan di STIKES Mataram, termasuk Program Studi Sarjana 
Keperawatan berdasar atas Sistem Kredit Semester, sesuai dengan SK Mendikbud No. 
056/U/1994 dan No. 311/U/1994.  
1. Sistem Kredit Semester 

a. Sistem Kredit Semester 
Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 
menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan 
program 

b. Semester 
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai dengan 19 
minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut iringan kegiatannya, 
termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian 

c. Satuan Kredit Semester 
Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 
belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadual per minggu 
sebanyak 50 menit perkuliahan atau 100 menit diskusi/seminar, atau 170 menit 
praktikum/kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam 
kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri 

d. Tujuan 
Tujuan umum penerapan sistem kredit adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan 
pembangunan, karena dalam kegiatan penyelenggaraannya dimungkinkan penyajian 
program pendidikan dan cara belajar yang lebih bervariasi dan fleksibel sehingga 
memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program 
menuju suatu macam jenjang akademik atau profesi/keahlian tertentu yang dituntut 
oleh pembangunan, melalui perencanaan, acara-acara belajar dari semester ke 
semester.  
Secara khusus, penerapan Sistem Kredit Semester bertujuan untuk :  
1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat 

menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan 
kemampuan dan rencana individualnya 

2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata 
ajar-mata ajar yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya 

3) Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan 
(input) dan keluaran (output) yang jamak 

4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat 
yang sangat cepat dewasa ini 
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5) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar 
mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata cara yang lebih cermat dan 
obyektif 

6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas / jurusan / program 
studi di lingkungan STIKES Mataram 

7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi ke STIKES 
Mataram atau sebaliknya 

e. Ciri-ciri 
Ciri-ciri dalam Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut :  
1) Setiap mata ajar dalam Sistem Kredit Semester diberi harga yang disebut nilai 

kredit 
2) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata ajar ditentukan atas dasar 

besarnya upaya yang menurut perkiraan diperlukan untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang berkaitan dengan mata ajar itu, yang dinyatakan dalam 
program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain 

3) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata ajar tidak perlu sama 
 

2. Nilai Kredit Dalam Satuan Kredit Semester 
Banyaknya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata 
ajar. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester. Setiap semester terdiri dari 16 
minggu kegiatan kurikuler : kuliah, praktika, kerja klinik, kerja lapangan, seminar, 
penelitian, skripsi/karya tulis ilmiah dan lain-lain diikuti dengan Ujian Akhir Semester. 
Dengan demikian, satu semester terdiri atas sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja, 
termasuk meinggu tenang dan ujian-ujian.  
a. Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan 

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, 
responsi, atau tutorial, terdiri atas:  
1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;  
2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan  
3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  

b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau 
bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:  

1)  Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan  
2)  Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.  

c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, 
praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, 
perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, 
wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) 
menit per minggu per semester.  

d. Frekuensi pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester diatur dalam 
Pedoman Frekuensi Pembelajaran. 
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3. Tahapan Pendidikan 
a. Program Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terbagi menjadi 3 

Program Studi yaitu :  

• Program Akademik/Sarjana Keperawatan (S.Kep.) 

• Program Profesi Ners (Ns. ) 

• Program D-IV Kebidanan ( S.Tr.Keb) 
b. Bagi Program Reguler (lulusan SMU sederajat) program akademik ditempuh selama 

7-8 semester dan program profesi ditempuh selama 2 semester.  
c. Bagi Program Alih Jenjang/Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (lulusan D-III 

Keperawatan dan Kebidanan) program akademik ditempuh dalam 3 semester dan 
program profesi ditempuh selama 2 semester.  

d. SKS minimal yang ditempuh untuk Program Sarjana sesuai SN DIKTI adalah 144 SKS.  
e. Mahasiswa Program Reguler Prodi S1 Keperawatan harus menempuh 146 SKS dan 

Prodi D-IV Kebidanan 144 SKS selama 8 semester 
f. Mahasiswa Program RPL Prodi S1 Keperawatan harus menempuh 60 SKS selama 3 

semester dengan SKS yang diakui dari transkrip terakhir sejumlah 86 sks. 
g. Mahasiswa Program RPL Prodi D-IV Kebidanan harus menempuh 44 SKS selama 2 

semester dengan SKS yang diakui dari transkrip terakhir sejumlah 100 sks 
h. Registrasi Akademik 

1. Mahasiswa baru 
a. Menyerahkan blanko KRS yang telah terisi lengkap kepada pembimbing 

akademik untuk ditanda tangani, kemudian memfotokopi sebanyak 1 
lembar untuk disimpan mahasiswa dan menyerahkan KRS asli dengan map 
kepada pembimbing akademik 

b. Balanko KRS yang telah lengkap dan disyahkan diserahkan ke sub bagaian 
administrasi akademik 

2. Mahasiswa lama 
a. Menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan KRS yang telah disi dengan benar 

kepada dosen pembimbing akademik, setelah dipelajari dan dinyatakan 
benar ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik, kemudian 
memfotokopi sebanyak 1 lembar untuk disimpan mahasiswa dan 
menyerahkan KRS asli dengan map kepada pembimbing akademik 

b. Balanko KRS yang telah lengkap dan disyahkan diserahkan ke sub bagaian 
administrasi akademik 

 
4. Metode Pembelajaran  

Proses pembelajaran yang diterapkan di Program Akademik STIKES Mataram antara lain: 

a. Ceramah Tanya-Jawab 
Metode ceramah dan tanya jawab adalah cara penyajian materi pembelajaran yang 
dilakukan dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa 
serta cara penyajian materi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus di 
jawab, terutama dari dosen ke mahasiswa, tetapi dapat pula dari mahasiswa ke 
dosen. 
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b. Aktivitas Laboratorium (Praktikum) 
Aktivitas pembelajaran untuk memahami informasi dengan memberikan mahasiswa 
kesempatan untuk melihat secara nyata dan mempraktikan sendiri suatu tindakan 
atau prosedur kompetensi 

c. Pembelajaran mandiri 
Merupakan inti dari pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan paradigm 
pembelajaran Student Center Learning/SCL, dimana mahasiswa dibiasakan untuk 
belajar mandiri 

d. Diskusi Kelas 
Merupakan proses pembelajaran yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dosen 
dalam kelas yang bertujuan untuk memantapkan pemahaman semua informasi 
yang telah di telaah. 

b. Role play 
Dinamakanjuga bermain peran adalah pengalaman belajar yang didalamnya ada 
tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang, serta mahasiswa 
dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran 
terjadi di dalam kelas. 

c. Simulasi 
Simulasi merupakan salah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu 
dalam bentuk tiruan (model) yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, 
sehingga dapat menggambarkan suatu sistem atau proses 

d. Tutorial 
Langkah-langkah dalam tutorial (Seven Jump) : 
1) Langkah 1 : mencari kata sulit 
2) Langkah 2     : membuat pertanyaan dari kata sulit 
3) Langkah 3  : menjawab pertanyaan sesuai self knowledgement 
4) Langkah 4  : memilah dan mengelompokkan pertanyaan yang sudah 

terjawab dan belum terjawab 
5) Langkah 5     : menetapkan tujuan pembelajaran (Learning Outcome) 
6) Langkah 6  : studi referensi dan kepustakaan 
7) Langkah 7 : Diskusi dan Menyusun kesimpulan sesuai referensi 

e. Interprofesional collaboration (IPC) 
Merupakan proses dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja 
yang efektif natara pelajar, praktisi, pasien/klien/keluarga serta masyarakat untuk 
mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Bentuk dari system pembelajaran IPC 
tertuang dalam praktik kerja lapangan yang dilaksa nakan oleh mahasiswa yang 
terintegrasi antara beberapa program studi. 

f. Interprofesional Education (IPE) 
Terjadi saat dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari profesi 
lain, dan mempelajari peran masing-masign profesi kesehatan untuk meningkatkan 
kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan dan pelaksanaannya dapat 
dilakukan dalam semua pembelajaran, baik itu tahap sarjana maupun tahap 
pendidikan klinik untuk menciptakan tenaga kesehatan yang professional. Tujuan 
IPE adalah praktik klolaborasi antar profesi dimana melibatkan berbagai profesi 
dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerjasama dengan memberikan 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara 
effektif. Implementasi IPE di bidang kesehatan dilaksanakan oleh mahasiswa 
dengan tujuan untuk menanamkan kompetensi kompetensi IPE sejak dinidengan 
retensi bertahap, sehingga ketika mahasiswa berada dilapangan diharapkan dapat 
mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
bersama profesi kesehatan yang lain. 

g. Metode pembelajaran E-learning 
Sebuah konsep dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media yang 
berbasis internet seperti virtual classroom, virtual learning dll dengan tetap 
menerapkan prinsip pembelajaran. 
 

Proses pembelajaran yang diterapkan di Program Profesi STIKES Mataram antara lain: 
a. Diskusi kasus 
b. Presentasi kasus 
c. Pembuatan soal berdasarkan kasus yang diseminarkan 
d. Seminar ilmiah kecil 
e. Kegiatan prosedural keperawatan 
f. Asuhan keperawatan klien (bertahap) 
g. Rotasi tugas sesuai dengan preceptor 

 
5. Semester Pendek (SP) / Kuliah Antar Semester (KAS) 

a. Semester pendek bertujuan untuk meningkatkan IPK dan memperpendek masa 
studi 

b. Semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa seluruh angkatan 
c. Semester pendek dilaksanakan diantara dua semester reguler yang ekuivalen 

dengan semester reguler sesuai dengan pengertian Satuan Kredit Semester (SKS) 
d. Semester pendek digunakan untuk mengulang mata ajar pada 1 semester 

sebelumnya atau mahasiswa yang pada semester reguler kehadirannya kurang dari 
80% dan tidak diperkenankan mengikuti ujian utama dan ujian perbaikan 

e. Dalam semester pendek hanya dilakukan 1 (satu) kali ujian 
f. Nilai yang dapat diperbaiki pada semester pendek adalah nilai C, D, dan E.  
g. Nilai tertinggi yang dapat dicapai mahasiswa adalah :  

1) Untuk mahasiswa yang mengulang, nilai setinggi-tingginya adalah B 
2) Untuk mahasiswa yang kehadirannya dalam semester reguler kurang dari 80% 

dengan disertai alasan yang sah, nilai setinggi-tingginya adalah A 
h. Jumlah SKS maksimal yang dapat ditempuh adalah 12 SKS 

 
6. Sistem Kredit Poin Kemahasiswaan dan SKPI 

a. Kredit Poin Kemahasiswaan : Poin yang didapatkan oleh mahasiswa yang turut 
berperan serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diatur dalam Buku 
Pedoman Kemahasiswaan STIKES Mataram. Kredit Poin ini sebagai salah satu 
prasyarat untuk bisa menempuh Ujian Akhir Program (Ujian Panum/ OSCE dan 
Skripsi) 

b. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) : Surat Keterangan yang diterbitkan oleh 
institusi bersamaan dengan penerbitan Ijazah yang berisikan rekapitulasi kegiatan 
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ilmiah  Mahasiswa selain pembelajaran di kampus. Antara lain, kegiatan Ilmiah 
Kemahasiswaan, Keterlibatan Mahasiswa pada suatu program, Keanggotaan aktif 
Mahasiswa pada UKM maupun Organisasi Kemahasiswaan, Rekapitulasi 
pengalaman praktik lapangan mahasiswa, dsb. 

c. Semua Mahasiswa yang menempuh pendidikan di STIKES Mataram wajib menjadi 
anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di STIKES Mataram, minimal 1 
keanggotaan UKM.  

 
D. SISTEM EVALUASI 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan guna melihat sejauh mana 
tujuan pendidikan telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk hasil 
belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh perjalanan belajar (proses 
pembelajaran). Di samping itu juga untuk mengetahui keefektifan pengalaman belajar 
dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian evaluasi hasil belajar 
diarahkan untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang kesehatan sesuai 
yang dipersyaratkan dalam kurikulum. 

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional bidang kesehatan yang 
dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian secara terus menerus sesuai dengan tuntutan 
kompetensi di dalam kurikulum. 
1. Jenis Evaluasi 

a. Evaluasi hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada Program Akademik dapat 
meliputi :   
1) Quiz/ulangan harian ( baik yang dipersiapkan maupun tidak terjadwal ) 
2) Tugas terstruktur ( PR, Pembuatan makalah, terjemahan, dan lain-lain ) 
3) Ujian tengah semester ( UTS ) 
4) Laporan hasil praktikum, partisipasi, kerja lapangan, dan lain-lain 
5) Ujian praktikum / praktik 
6) Ujian akhir semester (UAS )/ Ujian Blok. 

b. Evaluasi hasil belajar dalam suatu mata kuliah pada Program Profesi dapat meliputi : 
1) Log book  
2) Direct Observasional of Prosedure skill  
3) Case test/uji kasus (SOCA – Student Oral Case Analysis)  
4) Critical insidence report.  
5) OSCE  
6) Problem solving skill  
7) Kasus lengkap, kasus singkat  
8) Portfolio 

c. Bobot penilaian  
Masing-masing mata kuliah perlu diberi bobot penilaian, yang dapat ditetapkan 
sama atau berbeda untuk setiap mata kuliahnya, tergantung pada bobot soal / tugas 
yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah, contoh : 
1) Mata kuliah X1A.212 
 Mata kuliah X1A.212, bermuatan 2 SKS, ditulis dengan 2 (2-0) yang artinya 2 SKS 

dengan 2 jam tatap muka dan 0 jam praktikum. Evaluasi untuk mata kuliah 
tersebut diberi bobot sebagai berikut : 
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- Evaluasi tengah semester : 10 % 
- Tutorial             : 40 % 
- Ujian akhir semester  : 20 % 
-  Tugas    : 30 % 
Pertimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang 
bersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah. 

2) Mata kuliah X1B.303  
Mata kuliah X1B.303 bermuatan 3 SKS, paduan antara kuliah dan praktikum, 
maka ditulis 3 (2-2), yang artinya 2 jam tatap muka dan 2 jam praktikum 
laboratorium. Setiap mata kuliah hanya memiliki satu huruf saja ( hurup mutu 
kuliah tidak dipisah dengan hurup mutu praktikum ). Evaluasi mata kuliah 
tersebut, misalnya diberi bobot sebagai berikut : 
a)  Kuliah 60 % ( sekitar 2X bobot praktikum ), yang dibagi menjadi : 

- Evaluasi Tengah Semester : 10 % 
- Tugas & Quis               : 30 % 
- Evaluasi Akhir semester  : 20 % 

b) Praktikum/Tutorial/Uji Skill/ Soft Skill 40 % ( sekitar setengah bobot kuliah ) 
Pertimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang 
bersangkutan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal mata 
kuliah. 

    c.  Nilai Akhir 
1) Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah harus merupakan 

huruf mutu yang pasti ( A, B, C, D, atau E ) 
2) Dosen pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai (huruf mutu) 

yang ditulis pada Kartu Nilai Akhir ( KNA ) 
3) Nilai akhir yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun 

d.   Persyaratan Ujian 
         Mahasiswa diperkenankan ikut UAS bila memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan  
2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan institusi pendidikan  
3) Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 75 % kegiatan kuliah yang 

secara riil diselenggarakan pada semester berjalan. Alasan ketidakhadiran hanya 
dibenarkan jika memenuhi ketentuan yang berlaku di institusi dan ditetapkan oleh 
Ketua STIKES Mataram. 

4) Mengikuti bseluruh kegiatan ( 100%) praktikum laboratorium, kerja lapangan, 
kerja klinik, seminar atau kegiatan lain yang sejenis. 

5) Menunjukkan Bukti Bimbingan Akademik sebagai syarat pengambilan Kartu Ujian 
2. Pelaksanaan Ujian Tulis 

a. Metode Ujian 
Ujian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dilaksanakan secara Luring 
(Ujian Tulis dan Skill Station) atau Daring (G-Form dan Video Project), maupun 
secara Hybrid Luring dan Daring secara bersamaan. 

b. Jenis Soal 
Soal Ujian yang digunakan adalah Soal Kasus untuk 1 SKS mata kuliah setara 
dengan 30 – 40 soal multiple choice sederhana atau 10-15 soal multiple choice 
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kasus atau setara dengan 6 – 8 soal essay terbatas atau setara dengan 3 – 4 soal 
essay uraian 

c. Pengumpulan Soal 
1. Menyampaiakan soal yang telah terkompilasi kepada bagian akademik untuk 

diperbanyak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Soal telah diserahkan ke PJ 
Implementasi Prodi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian 

2. Master soal boleh diperbanyak sendiri, selanjutnya akan mendapatkan 
penggantian penggandaan pada bendahara. 

 
3. Pelaksanaan Ujian Praktik 

a. Metode Ujian 
1. Uji Skill (Ujian Keterampilan Klinis) 
2. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 
3. Ujian Kepaniteraan Umum (Uji Skill Comprehensive) 
4. Ujian Kasus (Case Problem Evaluation) 
5. Responsi/OSCA (Objective Structured Clinical Assesment) 

b. Jenis Ujian 
1. Ujian Skill individu 
2. Ujian Skill berkelompok 
3. Ujian Skill Round Station 

c. Pengumpulan Kasus/Mata Uji 
1. Mata Uji dan distribusi penguji untuk uji skill ditentukan oleh Prodi paling 

lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan uji skill 
2. Kasus untuk uji skill disusun oleh PJMK bersama tim dan dikoordinasikan 

dengan Prodi selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan uji skill 
d. Pengumpulan Nilai 

Sesegera mungkin melakukan koreksi jawaban dan menyampaikan hasil 
penilaian kepada bagian akademik (paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan 
ujian), nilai diserahkan dalam bentuk nilai absolut dan nilai mutu (tidak dalam 
bentuk nilai lambang) 
 

4. Penilaian hasil belajar 
 a.  Cara penilaian 

Penilian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat 
kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilain berupa tes tertulis, 
tes lisan, dan tes perbuatan. Cara penilaian adalah menggunakan sistem standar 
mutlak atau penilaian Acuan patokan ( PAP ) yaitu penilaian yang diacukan kepada 
tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan demikian derajat 
keberhasilan peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, 
bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Sistem ini mengacu kepada 
konsep belajar tuntas ( mastery learning ). 

b.  Nilai  
Nilai Absolut adalah nilai murni ( nilai mutlak ) yang dikelompokkan dalam bentuk 
angka pecahan dengan rentang skor antara 0 -100. Nilai ini berasal dari dosen 
pengajar mata kuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar kelompok 
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team teaching, dari nilai kuis, penugasan, UTS, laporan hasil praktikum / kerja 
lapangan, ujian praktikum/ praktik, dan UAS. 
Nilai angka mutu adalah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikelompokkan 
dalam bentuk angka desimal yang menunjukkan nilai mutu antara 0.00 - 4,00. 
Lambang atau huruf mutu adalah nilai yang berasal dari nilai yang berasal dari 
angka nilai mutu yang dikelompokkan dalam bentuk huruf A,B,C,D dan E. 

Tabel Konversi Nilai 

No Nilai absolut Angka mutu Huruf mutu/Lambang 

1 ≥ 85 3.40 - 4.00 A 

2 80 – 84 3.23 – 3.37 A- 
3 75 – 79 3.08 – 3.20 B+ 

4 70 -74 2.93 – 3.05 B 

5 65 – 69 2.78 – 2.90 B- 

6 60 – 64 2.63 – 2.75 C+ 
7 55 – 59 2.48 – 2.60 C 

8 50 – 54 2.33 – 2.45 D 

9 ≤ 50 1.85 – 2.30 E 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c.  Perhitungan Nilai 
Nilai akhir mata kuliah  (sebelum dijadikan huruf mutu ) sekurang-kurangnya merupakan 
gabungan dari tiga evaluasi dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi tidak boleh 
dikonversikan terlebih dahulu menjadikan huruf mutu, yang artinya, masing-masing 
jenis evaluasi harus tetap berupa skor mentah. Konversi dilakukan setelah semua skor 
mentah tiap jenis evaluasi mata kuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi skor 
akhir.  
Penghitungan dengan menggabungkan ketiga jenis penilaian yang memiliki bobot 
berbeda adalah sebagai berikut, contoh : 
1) Mata kuliah X1A.212-2(2,0) 

Misalkan mahasiswa mempunyai nilai benar dari skor ideal untuk : 
- UTS                 : nilai 64 dari 80 
- Tugas/Quis      : nilai 45 dari 50 
- UAS                 : nilai 68 dari 120 
- Soft Skill/ P.Lain : nilai 70 dari 100 
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 Cara penghitungan : 
               - UTS 64/80 x ( 10 % )                 =  8 
               - Tugas lain 45/50x ( 30 % )   =  27 
               - UAS 68/120 x (20 % )            =  17 
      - Soft Skill 70/100 x (40%)  =  28 

                                                                                80 
Dengan demikian, mahasiswa memperoleh nilai akhir untuk mata kuliah X1A.212 ini 
setelah dialihkan dengan menggunakan tabel konversi nilai adalah A- ( masuk dalam 
kelompok nilai absolut 80-84). 

 
2) Mata kuliah X1B.303-3(2,1) 

Misalkan mahasiswa mempunyai nilai benar dari skor ideal untuk : 
- UTS                     : nilai 55 dari 100 
- Tugas lain            : nilai 58 dari 60 
- UAS                      : nilai 63 dari 80 
- Praktikum             : nilai 60 dari 80 
Cara penghitungan: 
- UTS 55/100x ( 10 % )           =   8,25 

               - Tugas lain  58/60x ( 30 %)    = 14,50 
               - UAS 63/ 80x ( 20 % )            = 27,56 
               - Praktikum 60/80x ( 40 % )     = 26,25 

                                                                         76,56 
Nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah X1B.303 setelah dikalikan berdasarkan 
tabel konversi nilai adalah B+ ( masuk dalam kelompok nilai absolut 75 -79 ). 

 
2. Nilai Akhir 

Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk, huruf mutu 
dan angka mutu, dengan peringkat seperti pada tabel konversi di atas. 
Nilai akhir yang sah adalah  : 
a. Nilai akhir ( huruf mutu ) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah 

hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS 
pada semester yang bersangkutan. 

b. Semua nilai akhir mata kuliah atau evaluasi akhir suatu mata kuliah yang tidak 
memenuhi persyaratan ( butir a ) dinyatakan tidak berlaku ( gugur ). 

 
Selain huruf-huruf A - E terdapat huruf-huruf T dan K dalam sistem pemberian mutu.  
 
Huruf T ( Tidak lengkap ) 
Diberikan kepada  mahasiswa dengan ketentuan : 
a. Belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak/belum 

mengikuti UTS/UAS, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan. 
b. Apabila mahasiswa kemudian mengikuti UTS/UAS atau telah menyerahkan tugas 

dalam waktu 2 ( dua ) minggu terhitung sejak akhir ujian semesteran mata kuliah 
yang bersangkutan, maka huruf T harus diganti dengan huruf A-E sesuai dengan nilai 
yang diperoleh mahasiswa 
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c. Apabila mahasiswa tidak mengikuti UTS/UAS atau tidak menyelesaikan tugasnya 
dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka huruf mutunya menjadi E atau huruf mutu 
lain apabila dosen pengasuh melakukan penghitungan penilaian sesuai dengan 
bobot masing-masing bentuk dan jenis evaluasi 

d. Huruf  T tidak dapat diubah menjadi huruf K, kecuali  bila mahasiswa tidak dapat 
menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan 
(misalnya : sakit, mengalami kecelakaan atau musibah yang memerlukan perawatan 
lama ). 

 
Huruf K ( Kosong )   
Ketentuan pemberian huruf K sebagai berikut : 
1) Diberikan untuk  seluruh mata kuliah semester yang bersangkutan dalam hal 

mahasiswa mengundurkan diri atas alasan yang dapat dibenarkan ( lihat butir c ) dari 
semester sedang berjalan, dengan catatan yang bersangkutan telah melakukan 
registrasi ( mengisi KRS ) 

2) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester yang bersangkutan 
dalam hal nahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan 
yang dapat dibenarkan  [(butir c) di bawah ], sehingga tidak dapat mengikuti ujian 
akhir semester 

3) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K : 
a) Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan 

lama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau Rumah 
saakit yang merawatnya. 

b) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan belajarnya 
dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan. 

4) Bagi mahsiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi semesteran, 
semester yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan 
tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk semester. 

5) Bila butir d terjadi untuk kedua kalinya, maka semester yang  bersangkutan dianggap 
penghentian studi, sehingga mahasiswa yang bersangkutan hanya diperkenankan 
satu kali mengajukan permohonan menghentikan studi semesteran 

6) Jika mata kuliah yang memperoleh hurup itu ditempuh hururf K itu ditempuh 
kembali pada kesempatan lain, huruf mutunya  dapat menjadi A,B,C,D,dan E. 

7) Nilai K tidak dibenarkan untuk penghitungan IP dan IPK. 
 

4.   Indeks Prestasi Mahasiswa  
       a.  Indeks prestasi (IP) 

1) Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 
mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester 

2) Rumus perhitungannya : 
 
IP = Jumlah ( AM X SKS ) 

                   Jumlah SKS 
                   AM = Agka mutu 
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3) IP dihitung oleh bagian akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada saat 
yang bersangkutan hendaak melakukan pengisian KRS. Dosen wali bersama-sama 
mehasiswa dapat pula melakukan perhitungan IP pada saat pengisian kartu 
kemajuan studi ( KKS) pada akhir semester bersangkutan dan pengisian KRS untuk 
semester berikutnya. 

 
b. Indeks prestasi Kumulatif (IPK) 

1) IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 
mahasiswa secara komulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling 
akhir yang ditempuh, dan dihitung diakhir setiap semester. 

2) Rumus perhitungannya : 
IP = jumlah (AMxSKS) seluruh semester 
             Jumlah SKS seluruh semester 

3) Huruf T dan K tidak digunakan dalam perhitungan IPK. Huruf T  harus diubah 
terlebih dahulu menjadi A-E dalam waktu 2 ( dua ) minggu setelah huruf T 
diumumkan. 

 
Demi meningkatkan kualitas dari para lulusan, STIKES Mataram telah menetapkan 
batas minimal indeks prestasi kumulatip (IPK) untuk menentukan kelulusan 
mahasiswanya dengan syarat angka minimal tersebut tidak kurang dari ketentuan 
yang berlaku, yakni > 3,01. 

 
7. Pelaksanaan Ujian Perbaikan 

a. Persiapan 
1) Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan ujian perbaikan adalah mahasiswa 

yang masih terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berlangsung 
2) Setiap mahasiwa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada bagian evaluasi 
3) Kehadiran mahasiswa saat mengikuti perkuliahan harus mencapai 80% 
4) Nilai yang diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan adalah nilai C, D & E dan 

telah mengikuti UTS dan UAS serta quis (bagi mata ajaran yang 
menyelenggarakan quis). Khusus bagi mahasiswa yang nilai awalnya E, boleh 
mengikuti ujian perbaikan dengan di berikan penugasan (penugasan boleh 
dikumpulkan setelah ujian perbaikan) 

b. Pelaksanaan 
2) Nilai maksimal yang bisa dicapai oleh mahasiswa untuk ujian perbaikan adalah 

nilai B (nilai absolut tertinggi 70, setara dengan nilai mutu 2,75) 
3) Kesempatan ujian perbaikan diberikan 1 kali saja 

c. Evaluasi 
1) Jika setelah ujian perbaikan ternyata nilai yang dicapai mahasiswa lebih kecil dari 

nilai sebelumnya, maka acuan penilaian yang digunakan adalah nilai yang terbaik 
sebelumnya  

2) Jika setelah ujian perbaikan nilai masih E, maka bagi mahasiswa bersangkutan 
diberikan kesempatan mengulang kuliah  pada semester ganjil tahun akademik 
berikutnya. Jika masih C atau D, bagi mahasiswa bersangkutan diberikan 
kesempatan ujian perbaikan pada semester ganjil tahun akademik berikutnya. 
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Terkait dengan pelaksanaan ujian dan ujian perbaikan, maka PJMK (Penanggung Jawab 
Mata Kuliah) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1) Menyelesaikan rekapitulasi nilai akhir dan mengidentifikasi mahasiswa yang boleh/ 

tidak boleh mengikuti ujian praktik 
2) Membuat/ meminta soal kepada masing-masing dosen mata kuliah (sesuai team 

teaching) dibawah koordinasinya dengan ketentuan untuk 1 SKS mata kuliah setara 
dengan 30 – 40 soal multiple choice atau 10-15 soal multiple choice kasus atau setara 
dengan 6 – 8 soal essay terbatas atau setara dengan 3 – 4 soal essay uraian 

3) Menyampaiakan soal yang telah terkompilasi kepada bagian akademik untuk 
diperbanyak sesuai dengan jumlah mahasiswa. Soal telah diserahkan paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian 

4) Master soal boleh diperbanyak sendiri, selanjutnya akan mendapatkan penggantian 
penggandaan pada bendahara dengan menunjukkan nota pembelanjaan 

5) Terlibat aktif dalam supervisi pelaksanaan ujian perbaikan untuk menjadi tanggung 
jawabnya 

6) Sesegera mungkin melakukan koreksi jawaban dan menyampaikan hasil penilaian 
kepada bagian akademik (paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian), nilai 
diserahkan dalam bentuk nilai absolut dan nilai mutu (tidak dalam bentuk nilai 
lambang) 
 

E. MUTASI MAHASISWA 
1. Perpindahan mahasiswa dimungkinkan dengan pertimbangan :  

• Orangtua/wali mahasiswa yang karena tugasnya atau alasan lain yang dapat 
diterima pindah tempat tinggal ke Mataram dengan menunjukkan bukti surat 
keterangan yang sah 

• Untuk program sarjana, telah mengikuti pendidikan di institusi asal sekurang-
kurangnya 4 semester secara terus menerus dengan IP Komulatif minimal 2.00 

• Program studi sama dengan program studi di STIKES Mataram 

• Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di institusi asal 

• Mahasiswa STIKES Mataram dapat difasilitasi mutasi atau pindah apabila sudah 
melewati masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan menyelesaikan semua 
proses administrasi dengan tuntas. 

2.     Mutasi mahasiswa dan pengalihan kredit ditentukan berdasarkan atas pengakuan 
kredit yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi institusi asal 

3.      Mutasi dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari institusi asal dengan 
melampirkan transkrip akademik dan telah menyelesaikan administrasi akademik 

2. Waktu studi yang telah ditentukan pada institusi asal ditentukan disertakan dalam 
batas waktu studi yang diperkenankan 

3. Mutasi disetujui jika bersesuaian dengan daya tampung Jurusan di STIKES Mataram 
 
F. BATAS WAKTU STUDI DAN CUTI AKADEMIK 

1. Batas waktu studi untuk Program Akademik adalah 14 Semester, dan batas waktu 
studi Program RPL dan Program Profesi adalah 6 semester 
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2. Jika mahasiswa cuti akademik maka lama cuti diperhitungkan dalam penentuan batas 
waktu studi 

3. Mahasiswa diharuskan meninggalkan program studi apabila tidak dapat 
menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang telah ditentukan, yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram 

4. Yang dimaksud dengan Cuti Akademik adalah mahasiswa yang secara sah diijinkan 
untuk tidak mengikuti kegiatan akademik 

5. Cuti Akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan 
selama 4 semester berturut-turut pada program sarjana, dan telah menempuh 
pendidikan selama 2 semester pada program RPL dan Profesi 

6. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik 
maksimum dua semester dan selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status 
terdaftar aktif di PDDIKTI. 

7. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi belajar 
8. Mahasiswa dengan status non aktif selama 4 semester, maka akan dikeluarkan dari 

data PDDIKTI berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram 
 
G. TATA TERTIB 

1. Administrasi Keuangan 
Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan administrasi daftar ulang dan membayar 
Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP) serta iuran dan sumbangan sukarela. 
Kelalaian dalam melakukan daftar ulang dan setelah diperingatkan tidak memberikan 
jawaban, maka akan dikenakan sanksi. 

2. Administrasi Akademik 
Pelaksanaan administrasi akademik diatur oleh bagian / sub bagian administrasi 
akademik. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang dikeluarkan, 
demi kelancaran dalam proses belajar mengajar, termasuk tata tertib perkuliahan, 
praktikum, ujian dan kegiatan yang sah di dalam dan di luar kampus. 

3. Tata Krama dan Tata Busana 
Dalam bersikap, bertingkah laku, berbusana dan berpenampilan, berdasarkan atas 
kesopanan dan menjunjung tinggi norma etika kehidupan kampus. Untuk kegiatan di 
luar kampus mahaisiwa diwajibkan tetap memakai identitas almamater. Dalam 
kegiatan perkuliahan, mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan memakai kaos 
oblong, sandal atau sepatu sandal. Aturan berbusana dan berpenampilan diatur 
secara tersendiri dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram.  

4. Sanksi 
Pelanggaran atas tata tertib/peraturan yang berlaku, akan dikenai sanksi setelah 
peringatan yang diberikan diabaikan. Bentuk sanksi diatur secara tersendiri.  
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Kurikulum Akademik di STIKES Mataram merupakan kurikulum yang disusun sesuai dengan  

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, 

tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan 

Gelar di Perguruan Tinggi; 

• Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang 

Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana 

dan Sarjana Terapan. 

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi 

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian 

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 

• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dimana dalam pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang ada di Prodi Ners dan 

Prodi D-IV Kebidanan. Kurikulum Pendidikan Ners yang berjalan di STIKES mataram saat ini 

mengacu pada kurikulum dari Asosiasi Pendidikan Profesi. Kurikulum AIPNI 2015 dan 2021 

untuk keperawatan yang terdiri atas kurikulum program Sarjana Keperawatan dan kurikulum 

program profesi Ners. Sedangkan untuk kebidanan mengacu pada Kurikulum AIPKIND 2018.  

 

KURIKULUM NERS 

Kurikulum Keperawatan 2021 ini disusun setelah mempertimbangkan bahwa Kurikulum 

Pendidikan Ners (tahap akademik Sarjana dan profesi Ners) yang disahkan pada tahun 2015 

perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan 

BAB IV 
KURIKULUM 
AKADEMIK 
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dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 

 

Penyusunan revisi kurikulum tahun 2021 berlandaskan kepada peraturan-peraturan terkini yang 

ada di Indonesia, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, dan tuntutan 

dari organisasi profesi yang mengharapkan lulusan berstandar internasional dan sesuai dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 7. Secara nasional, aturan-aturan yang tertuang 

pada SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi 

dan penilaian hasil belajar SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan 

tinggi, dan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 20 (3) bahwa Perguruan tinggi 

dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi; PP RI No 19 tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan dan PP RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, serta Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunan materi berdasarkan masukan stakeholders dan hasil 

kerjasama dengan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui kolegium. 

Tuntutan dari stakeholder: masyarakat, rumah sakit, puskesmas, departemen kesehatan dan 

organisasi/institusi pelayanan kesehatan lainnya terhadap tampilan perawat profesional, 

digunakan oleh penyusun kurikulum sebagai landasan pengembangan profil Ners di 

masyarakat. Kurikulum yang disusun juga lebih menitik beratkan kepada proses pembelajaran 

yang berorientasi kepada mahasiswa (student centered learning). 

 

Capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan program pendidikan profesi sesuai 

dengan KKNI level 7 terdiri atas 4 komponen yaitu komponen sikap, kemampuan kerja umum 

dan khusus, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Untuk 

komponen sikap dan kemampuan kerja umum mengacu pada standar nasional pendidikan 

tinggi yang merupakan capaian pembelajaran yang bersifat umum untuk seluruh lulusan 

pendidikan tinggi di Indonesia. Sedangkan untuk komponen penguasaan pengetahuan, 

kemampuan kerja khusus, dan kewenangan dan tanggung jawab mengacu pada KKNI level 7 

bidang keperawatan yang telah disepakati oleh tim penyusun KKNI Dikti yang melibatkan 

organisasi profesi PPNI dan AIPNI. 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas dilaksanakan berbagai kegiatan yang cukup intensif sebagai 

upaya perbaikan kurikulum sejak awal tahun 2014. Kegiatan dimulai dengan pembentukan tim 

revisi kurikulum pada tanggal 21 Februari 2014; dilanjutkan dengan kegiatan Semiloka 

Kurikulum di Jakarta pada tangga;l 14-15 Maret 2014 yang menghadirkan nara sumber dari 

berbagai stakeholders dan diperolehnya berbagai masukan termasuk capaian pembelajaran 

Ners sesuai KKNI level 7. Kegiatan ketiga diadakan rapat kerja tim kurikulum di Bandung pada 

tanggal 18-19 April, untuk menindaklanjuti hasil semiloka kurikulum dan mulai mengidentifikasi 

kesesuaian kompetensi dan capaian pembelajarans KKNI level 7. Kegiatan keempat dilakukan 

rapat kerja kurikulum di Jakarta pada 24-25 Mei 2014 dengan mendatangkan narasumber dari 
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Tim KKNI Dikti untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan kurikulum berdasarkan 

capaian pembelajaran.  

 
 
Berdasarkan latar belakang di atas dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, tersusunlah 

kurikulum Pendidikan Ners STIKES Mataram mengacu pada Capaian pembelajaran Ners tahun 

2015 yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum institusional di berbagai 

institusi penyelenggara program studi profesi Ners di seluruh Indonesia, dengan tahapan dan 

langkah yang diharapkan dapat menjamin kualitas lulusan sehingga mampu berkompetisi 

secara nasional maupun global. 

 
Penetapan kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lainnya didasarkan pada Profile 
Ners. Adapun profile ners yang diharapkan adalah : Ners yang bisa menjalankan peran sebagai: 
 

1. Care Provider (pemberi layanan keperawatan yang profesional) 
2. Educator (pendidik yang bertanggung jawab) 
3. Community Leader (pemimpin dalam bidang peningkatan kesehatan masyarakat) 
4. Manager (pengelola pelayanan kesehatan dan keperawatan) 
5. Researcher (peneliti dan pengembang ilmu kesehatan & keperawatan) 

 
 

KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN NERS 
PENJABARAN KOMPETENSI KE DALAM MATA AJAR 

 

NO 
PROFIL 

(PERAN) 
KELOMPOK 

KOMPETENSI 
NO 

RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI BAHAN KAJIAN 

A b c d e 
1 CARE 

PROVIDE
R 

• Berkomunikasi 
secara efektif 
dalam bahasa 
nasional dan 
internasional. 

• Menerapkan 
aspek etik dan 
legal dalam 
praktik 
keperawatan di 
tatanan 
pelayanan 
kesehatan. 

• Melaksanakan 
asuhan 
keperawatan 
profesional di 

Unit 
kom
pete
nsi 1 

Mampu 
mengenali 
dan 
menerima 
akontabilitas 
personal dan 
tanggung 
jawab untuk 
semua aspek 
praktik 
profesional (2) 

  
√ 

 
√ 

 
√ 
 

 • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Manajemen 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 
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klinik dan 
komunitas 

• Menerapkan 
kepemimpinan 
dan manajemen 
keperawatan 

• Mengembangka
n hubungan 
interpersonal. 

• Melakukan 
penelitian 

• Mengembangka
n 
profesionalisme 
melalui belajar 
sepanjang hayat. 

 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 

Unit 
kom
pete
nsi 4 

Mampu 
memberikan 
asuhan peka 
budaya (3) 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

Unit 
kom
pete
nsi 5 

Mampu 
berkontribusi 
secara efektif 
dalam kerja 
antar disiplin 
dengan 
mempertahan
kan hubungan 
kolaboratif (4) 

   
√ 

  
√ 

• Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Kep. Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Obat-obatan 

Unit 
kom
pete
nsi 
12 

Mampu 
menggunakan 
teknologi 
kesehatan 
dan informasi 
secara efektif 
dan memadai 
(5) 

  
√ 

 
√ 

  • Komunikasi 

• Antropologi 

• Trancultural 

• Konsep 
Lingkungan 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi / 
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Computer in 
Nursing 

Unit 
kom
pete
nsi 2 

Mampu 
memahami 
dan 
mendemontra
sikan 
pengetahuan 
kerangka etik 
dan legal 
system 
kesehatan 
yang 
berhubungan 
dengan 
keperawatan 
(6) 

√ √  √ √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

Unit 
kom
pete
nsi 
11 

Dapat 
memperlihatk
an 
kewaspadaan 
dan 
sensitifitas 
budaya yang 
terkait dengan 
komunikasi 
verbal dan 
non verbal (1) 

√    √ • Dasar 
Keperawatan 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

Unit 
kom
pete
nsi 
13 

Menghargai 
sumber-
sumber etnik, 
agama atau 
faktor lain 
dari setiap 
pasien yang 
unik (2) 

√    √ • Etika & 
Hukum 

• Antropologi 

• Trancultural 

• Agama 

Unit 
kom
pete
nsi 7 

Menginisiasi 
dan 
mempertahan
kan 
lingkungan 
yang aman 
melalui 
penggunaan 

 √  √  • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 
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strategi 
menjamin 
kualitas dan 
manajemen 
resiko (3) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

• Transcultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 

Unit 
kom
pete
nsi 6 

Menjamin 
kualitas 
asuhan 
holistik secara 
kontinyu dan 
konsisten (4) 

√ √  √  • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Kep Dasar 
(Biomedik) 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Konsep 
Lingkungan 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Obat-obatan 

Unit 
kom

Memahami 
dan 

√   √  • Komunikasi 

• Dasar 
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pete
nsi 3 

menggunakan 
kerangka 
pembuatan 
keputusan 
etik (6) 

Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

Unit 
kom
pete
nsi 9 

Mendemonstr
asikan 
pemahaman 
tentang 
kesehatan 
nasional, 
proses politik 
dan sosial (7) 

 √   √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Kep Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

• Transcultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 

Unit 
kom

Memahami 
prinsip-

 √  √  • Komunikasi 

• Dasar 
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pete
nsi 
16 

prinsip 
peningkatan 
kualitas 
berkesinamb
ungan (CQI) 
dan 
mengintegrasi
kannya dalam 
praktik (2) 

Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

• Transcultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 
 
 
 

Unit 
kom
pete
nsi 8 

Mendemonstr
asikan 
pemahaman 
praktik 
penyembuha
n tradisional 
dalam sistem 
keyakinan 
kesehatan 
inD-IVidu, 
keluarga, dan 
komunitas. 

 √ √ √ √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 
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(4) • Bio Etik 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

• Transcultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 
 

Unit 
kom
pete
nsi 
14 

Melaksanakan 
peran 
advokasi 
untuk 
memenuhi 
hak pasien 
dan 
memberdayak
an 
pasien/klien 
dalam 
membuat 
keputusan 
yang terkait 
asuhan 
mereka. (6) 

 √ √ √ √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Keperawatan 
Dasar 
(Biomedik) 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Bio Etik 

• Trancultural 

• Manajemen 
Keperawatan 

• Konsep 
Lingkungan 

• Transcultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Kebijakan 
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Kesehatan 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Obat-obatan 
 Mendemonstr

asikan 
pelayanan 
terhadap 
kasus pasien 
terminal 

√ √ √ √ √ • Komunikasi 

• Dasar 
Keperawatan 

• Etika & 
Hukum 

• Antropologi 

• I.Sospol 

• Psikologi 

• Ilmu Perilaku 

• Trancultural 

• Kesehatan 
Masyarakat 

• Agama 

KOMPETENSI 
PENDUKUNG 

 Penggunaan 
teknologi 
modern 
dalam 
memberikan 
asuhan 
keperawatan 

√ √ √ √ √ • Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Konsep 
enterprenurs
hip 

• Biomedik 

• Bioteknologi 
 

 

 Asuhan 
Berbasis 
biologi 
molekuler 

√ √    • Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Konsep 
enterpreneur
ship 

• Biomedik 

• Bioteknologi 
 

 

 Mampu 
mengembang
kan 
kemampuan 

√ √ √   • Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Konsep enter 
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enterpreneurs
hip 

preneurship 

• Biomedik 

• Bioteknologi 
 

 

 Mampu 
mendemonstr
asikan asuhan 
keperawatan 
dengan kasus 
dan penyakit 
tropik infeksi 

√ √ √ √ √ • Tekhnologi 
Informasi 

• Agama 

• Konsep enter 
preneurship 

• Biomedik 

• Bioteknologi 
 

 
KOMPETENSI 
LAINNYA 

 Mendemonstr
asikan 
pelayanan 
terhadap 
korban 
bencana 

√ √ √ √ √ • Transkultural 

• Etika dan 
Hukum 

• Kebijakan 
Pemerintah 

• Kebijakan 
Kesehatan 

• Manajemen 
Bencana 

• Psikologi 

 
 

PROFIL 
(PERAN) 

KELOMPO
K 

KOMPETE
NSI 

N
O 

RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

BAHAN KAJIAN 

a b c d e 

 
EDUCATOR 

 

UTAMA 

Mampu  
menerima 
akuntabilit
as 
personal 
dan 
tanggung 
jawab 
aspek  
praktik 
profesion
al 

1 Melaksanakan 
praktik  sesuai 
kompetensi 
dan cakupan 
praktik 
 

√   √ √ Keperawatan Lintas Budaya, 
Ilmu Komunikasi, 
Pengobatan Tradisional,  
Religiusitas/Spiritualitas, 
Sistem Kesehatan Nasional 

2 Mengklarifika
si tanggung 
jawab aspek 
asuhan 
dengan 
anggota 
kesehatan 

√   √ √  Ilmu Komunikasi, 
Pengobatan Tradisional, 
Spiritualitas, Sistem 
Kesehatan Nasional 
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lain 
Mampu 
menerima 
dan  
mendemo
nstrasikan 
kerangka 
etik dan 
legal 
praktik 
keperawat
an 

1 Memperlihatk
an 
kewaspadaan 
dan 
sensitifitas 
budaya yang 
terkait 
dengan 
komunikasi 
verbal dan 
non verbal 

√    √ Ilmu Budaya Dasar, Ilmu 
Komunikasi, Komunikasi 
Terapeutik, Keperawatan 
Lintas Budaya, Prinsip 
Kehidupan Sosial, Sosiologi, 
Antropologi 

2 Membina 
hubungan 
interpersonal 
berdasarkan 
kepercayaan 
dan 
keyakinan 
publik 

√   √ √ Ilmu Budaya Dasar, Ilmu 
Komunikasi, Komunikasi 
Terapeutik, Keperawatan 
Lintas Budaya, Prinsip 
Kehidupan Sosial, Sosiologi, 
Antropologi, 
Religiusitas/Spiritualitas, 
Konsep Caring-Holisme dan 
Humanisme, Psikologi 
Perkembangan 

Mampu 
menjamin  
kualitas 
asuhan 
holistik 
secara 
kontinyu 
dan 
konsisten 

1 Menghargai 
sumber-
sumber etnik, 
agama atau 
faktor lain 
dari setiap 
pasien yang 
unik 

√    √ Keperawatan Lintas Budaya, 
Religiusitas/Spiritualitas, 
Konsep Perubahan, Psikologi 
Perkembangan, Konsep 
Kehilangan, Konsep 
Pembelajaran Orang Dewasa 

 2 Mendemonstr
asikan 
pemahaman 
praktik 
penyembuha
n tradisional 
dalam sistem 
keyakinan 
kesehatan 
inD-IVidu, 
keluarga, dan 
komunitas 

 √ √ √ √ Keperawatan Lintas Budaya, 
Ilmu Komunikasi, 
Pengobatan Tradisional,  
Religiusitas / Spiritualitas, 
Sistem Kesehatan Nasional 

Mampu  
mendemo

1 Mengakses  
dan 

√ √  √ √ Teknologi Informasi Dalam 
Keperawatan, Ilmu 
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nstrasikan 
sensitifitas 
budaya 
terkait 
komunika
si verbal 
dan non 
verbal 

memberikan 
sumber 
tertulis yang 
diperlukan  
untuk klien 
(Pasien, 
keluarga, 
kelompok, 
masyarakat) 

Komunikasi, Trend dan Isue 

Mampu 
menampil 
kan 
kepemimp
inan dan 
manajeme
n 
keperawat
an 

1 Mengemban 
dan 
mengkomunik
asikan visi 
keperawatan 
secara jelas 
dalam 
struktur 
kesehatan 
dimana ners 
bekerja 

 √  √  Kepemimpinan dan 
Manajemen, Sistem 
Kesehatan Nasional, 
Komunikasi, Kebijakan 
Pelayanan Kesehatan, Kode 
Etik Keperawatan  

PENDUKU
NG 

        

Mengemb
angkan 
kemampu
an 
pengguna
an 
berbagai 
bentuk 
teknologi 
informasi 
sbg 
sumber 
informasi 
dan 
pebelajara
n 

1 Menggunakan 
dan 
mengaplikasik
an teknologi 
informasi 

√ √ √ √  Teknologi Informasi Dalam 
Keperawatan, Ilmu 
Komunikasi, Trend dan Isue 

2 Menguasai 
dan 
mengaplikasik
an bahasa 
asing 

√ √  √ √ Ilmu Komunikasi, 
Penguasaan Bahasa Asing 

Mengemb
angkan 
kemampu
an diri 
dalam 
melakuka
n asuhan 

1 Melakukan 
negosiasi 
terhadap 
keadaan klien 
di tatanan 
klinik dan 
komunitas 

√ √ √ √ √ Konsep Kolaborasi dan Kerja 
Tim, Ilmu Komunikasi, Ilmu 
Perilaku 
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keperawat
an 

 
2 Menerapkan 

kerja sama 
lintas sektor 
(networking) 

√ √ √ √ √ Konsep kemitraan, Sistem 
Pelayanan Kesehatan 

LAINNYA         

   √ √ √ √ √ Enterpreneurship 

Lulusan 
akan 
mempuny
ai 
kemampu
an 
bersaing 
secara 
global 

1 Kemampuan 
problem 
solving dan 
decision 
making yang 
konstruktif 

√ √ √ √ √ Ilmu Perilaku, Konsep 
Manajemen, Pengembangan 
Kepribadian 

 
 

PROFIL 
(PERAN) 

KELOMPO
K 

KOMPETE
NSI 

 
NO 

 
RUMUSAN 

KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

 
BAHAN 
KAJIAN a b c d E 

Community 
Leader 

Utama  
1. 

Memberikan asuhan 
peka budaya 

√ √ √ √ √ 1. Ilmu 
Komunikasi 

2. Pemasaran 
Keperawat
an 

3. Psikologi 
Konsumen 

4. Konse
p 
pendidikan 
berkelanjut
an 

5. Profesi
onalisme 

 

2. 

Berkontribusi secara 
efektif dalam kerja antar 
disiplin dengan 
mempertahankan 
hubungan kolaboratif 

√ √  √ √ 

3. 

Mendemonstrasikan 
pemahaman praktik 
penyembuhan 
tradisional dalam sistem 
keyakinan kesehatan 
inD-IVidu, keluarga, dan 
komunitas 

√ √ √ √ √ 

4. 

Mendemonstrasikan 
pemahaman tentang 
kesehatan nasional, 
proses policy, dan sosial 

    √ 

5. 

Memperlihatkan 
kewaspadaan dan 
sesitifitas budaya yang 
terkait dengan 

 √  √  
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komunikasi verbal dan 
non verbal 

6. 

Menghargai sumber-
sumber etnik, agama 
atau faktor lain dari 
setiap pasien yang tidak 
lazim 

    √ 

7. 

Melaksanakan peran 
advokasi untuk 
memenuhi hak pasien 
dan memberdayakan 
pasien/klien dalam 
membuat keputusan 
yang terkait asuhan 
mereka. 

 √ √ √  

8. 

Mempertahankan 
kompetensi dengan 
melakukan tindakan 
untuk pengembangan 
dan pendidikan 
profesional 

 √   √ 

Pendukun
g 

1. Pengembangan diri    √  1. Penge
mbangan 
Kepribadian 

2. Organi
sasi    profesi 

3. Konse
p Kolaborasi, 
Kemitraan 
dan kerja 
Tim 

 

2 Organisator √ √ √ √ √ 

3 Leadership 

√ √ √ √ √ 

Lainnya 

1. Kompetitif 

    √ 1. Kepuasan 
Pelanggan 

2. Quality 
insurance 

 
 

PROFIL 
(PERAN) 

KELOMPOK 
KOMPETENSI 

NO RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

BAHAN KAJIAN 

a b c D e 

Collaborato
r 

 

UTAMA 

Mampu 
mengenali 
dan 

1 Mampu 
mengklarifikasi 
tanggungjawab 

√ √  √  ▪ KDK 
▪ Ilmu 

Komunikasi 
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menerima 
akontabilitas 
personal dan 
tanggung 
jawab untuk 
semua aspek 
praktik 
profesional 
 

untuk aspek 
asuhan dengan 
angota tim 
kesehatan lain 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Keperawatan 
Lintas Budaya 

▪ Prinsip 
Kehidupan 
Sosial 

▪ Sosiologi, 
Antropologi 

Mampu 
memahami 
dan 
mendemontr
asikan 
pengetahuan 
kerangka etik 
dan legal 
system 
kesehatan 
yang 
berhubungan 
dengan 
keperawatan 
 

1  Mampu 
mengenali dan 
bertindak 
terhadap 
pelanggaran 
hukum yang 
berkaitan 
dengan praktik 
keperawatan 
dan/ atau kode 
kerja 
professional 

 √  √ √ ▪ Etik  dan 
hukum 
keperawatan  

2  Mampu 
melakukan 
praktik sesuai 
dengan legislasi 
yang berlaku, 
kebijakan lokal 
dan nasional 
serta pedoman 
prosedur 

 √  √ √ ▪ Etik  dan 
hukum 
keperawatan 

▪ KDK 
▪ Kebijakan 

kesehatan 
▪ SKN 
 

3  Mampu 
mempertahank
an pencatatan 
dan 
pendokumenta
sian yang jelas 
dan akurat 

 √  √  ▪ KDK 
▪ Komunikasi 

keperawatan 
▪ Proses 

keperawatan 
▪ Manajemen 

keperawatan 
Mampu 
memahami 
dan 
menggunakan 
kerangka 
pembuatan 
keputusan 

1  Mampu 
melakukan 
praktik 
sesuai 

dengan kode 
etik yang 
berlaku 

 √  √ √ ▪ Etik  dan 
hukum 
keperawatan 

▪ KDK 
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etik 
 

2 Mampu terlibat 
secara efektif 
dalam 

pembuatan 
keputusan 
etik 

 √ √ √  ▪ Etik  dan 
hukum 
keperawatan 

 
▪ Manajemen 

keperawawata
n 

▪ SKN 
▪ Antropologi  

Sosial dasar 
 

3 Mampu 
mendemonstra
sikan 
pemahaman 
tentang 
tantangan 
pembuatan 
keputusan etik 
dalam 
perspekstif 
lingkungan 
yang lebih luas 
dan tatanan 
praktik 
termasuk 
situasi konflik 
dan bencana 
alam 

 √ 
 
 
 
 
 
 

 

 √ √ ▪ Manajemen 
keperawatan 

▪ Etik  dan 
hukum 
keperawatan 

 
▪ Antropologi  

Sosial dasar 
▪ Agama 
▪ Kebijakan 

kesehatan 
▪ SKN 
▪ Manajemen 

kesehatan 
 

4 Mampu 
mempertahank
an 
konfidensialitas 
pasien dan 
keamanan 
informasi 
pasien 

 √ √ √ √ ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Manajemen 
keperawatan 

 

Berkontribusi 
secara efektif 
dalam kerja 
antar disiplin 
dengan 
mempertahan
kan hubungan 
kolaboratif 

1 Berkolaborasi 
dengan dan 
mengkoordinasi
kan tim asuhan 
kesehatan dan 
sosial 

 √ √  √ ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Manajemen 
keperawatan 

▪ Manajemen 
kesehatan 
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 ▪ Ilmu komunitas 
 

2 Mendemonstra
sikan 
keterampilan 
berfikir kritis 
dan 
pengambilan 
keputusan 

√ √ √   ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Manajemen 
keperawatan 

▪ Patofisiologi 
▪ Etik  dan 

hukum 
keperawatan 

▪ Farmakologi 
▪ Patobiologi 
▪ Anatomi 
▪ Faal 
▪ Biokimia 
▪ KDM 
 

3 Berpartisipasi 
bersama 
anggota tim 
kesehatan dan 
social dalam 
pembuatan 
keputusan yang 
terkait 
pasien/klien 
(dari ICN) 

 √  √ √ ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Manajemen 
keperawatan 

▪ Manajemen 
kesehatan 

▪ Ilmu komunitas 
▪ SKN 
 

Memperlihatk
an 
kewaspadaan 
dan sesitifitas 
budaya yang 
terkait 
dengan 
komunikasi 
verbal dan 
non verbal 
 

1  Mengakses dan 
memberikan 
sumber tertulis 
yang diperlukan 
untuk pasien 
dan pemberian 
asuhan pasien 
jika 
diperhatikan. 
 

 √ √   ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Manajemen 
keperawatan 

 

PENDUKUNG         

Mengunakan 
teknologi 
kesehatan 
dan informasi 
secara efektif 

1  Berkomunikasi 
dan 
mengklarifikasi 
perkembangan 
lanjut teknologi 

 √ √  √ ▪ Proses 
keperawatan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Manajemen 
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dan memadai. 
 

yang relevan 
untuk pasien/ 
klien. 

keperawatan 
Antropologi  
Sosial dasar 

 

2  
Menggunakan 
teknologi 
informasi yang 
tersedia untuk 
mengakses 
informasi dan 
pengetahuan 
baru. 

 √    ▪ Pendidikan 
kesehtan 

▪ Komunikasi 
keperawatan 

▪ Proses 
keperawatan 

 

LAINNYA         

 
 

PROFIL 
(PERAN) 

KELOMPOK 
KOMPETENSI 

NO RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

BAHAN KAJIAN 

a b c d E 

Komunik
ator 

UTAMA 

Kerangka etik 
dan legal 
praktik 
keperawatan 

1 Memperlihatka
n kewaspadaan 
dan sensitifitas 
budaya yang 
terkait dengan 
komunikasi 
verbal dan non 
verbal 

√    √ Ilmu Budaya Dasar, 
Ilmu Komunikasi, 
Komunikasi Terapeutik, 
Keperawatan Lintas 
Budaya, Prinsip 
Kehidupan Sosial, 
Sosiologi, Antropologi 
 

2 Membina 
hubungan 
interpersonal 
berdasarkan 
kepercayaan 
dan keyakinan 
publik 

√   √ √ Ilmu Budaya Dasar, 
Ilmu Komunikasi, 
Komunikasi Terapeutik, 
Keperawatan Lintas 
Budaya, Prinsip 
Kehidupan Sosial, 
Sosiologi, Antropologi, 
Religiusitas/Spiritualita
s, Konsep Caring-
Holisme dan 
Humanisme, Psikologi 
Perkembangan 

Manajemen 
asuhan 
keperawatan 

1 Menghargai 
sumber-sumber 
etnik, agama 
atau faktor lain 

√    √ Keperawatan Lintas 
Budaya, 
Religiusitas/Spiritualita
s, Konsep Perubahan, 
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dari setiap 
pasien yang 
unik 

Psikologi 
Perkembangan, Konsep 
Kehilangan, Konsep 
Belajar  Orang Dewasa 

 2 Mendemonstra
sikan 
pemahaman 
praktik 
penyembuhan 
tradisional 
dalam sistem 
keyakinan 
kesehatan inD-
IVidu, keluarga, 
dan komunitas 

 √ √ √ √ Keperawatan Lintas 
Budaya, Ilmu 
Komunikasi, 
Pengobatan 
Tradisional,  
Religiusitas/Spiritualita
s, Sistem Kesehatan 
Nasional 

Kepemimpinan 
dan manajemen 
keperawatan 

1 Mengemban 
dan 
mengkomunika
sikan visi 
keperawatan 
secara jelas 
dalam struktur 
kesehatan 
dimana ners 
bekerja 

 √  √  Kepemimpinan dan 
Manajemen, Sistem 
Kesehatan Nasional, 
Komunikasi, Kebijakan 
Pelayanan Kesehatan, 
Kode Etik Keperawatan  

PENDUKUNG         

Mengembangka
n kemampuan 
penggunaan 
berbagai 
bentuk 
teknologi 
informasi 
sebagai sumber 
informasi dan 
komunikasi 

1 Mampu 
menggunakan 
dan 
mengaplikasika
n teknologi 
informasi 

√ √ √ √  Teknologi Informasi 
Dalam Keperawatan, 
Ilmu Komunikasi, Trend 
dan Isue 

2 Mampu 
menguasai dan 
mengaplikasika
n bahasa asing 

√ √  √ √ Ilmu Komunikasi, 
Penguasaan Bahasa 
Asing 

Mengembangka
n kemampuan 
diri dalam 
melakukan 
asuhan 
keperawatan 

1 Mampu 
melakukan 
negosiasi 
terhadap 
keadaan klien di 
tatanan klinik 
dan komunitas 

√ √ √ √ √ Konsep Kolaborasi dan 
Kerja Tim, Ilmu 
Komunikasi, Ilmu 
Perilaku 

2 Mampu 
menerapkan 

√ √ √ √ √ Konsep kemitraan, 
Sistem Pelayanan 
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kerja sama 
lintas sektor 
(networking) 

Kesehatan 

LAINNYA         

Lulusan akan 
mempunyai 
kemampuan 
enterpreneursh
ip dalam 
lingkungan 
pelayanan 
kesehatan 
 

1 Memiliki jiwa 
kewirausahaan 
dalam 
kehidupan 
bermasyarakat 

√ √ √ √ √ Enterpreneurship 

Lulusan akan 
mempunyai 
kemampuan 
bersaing secara 
global 

1 Memiliki 
kemampuan 
problem solving 
dan decision 
making yang 
konstruktif 

√ √ √ √ √ Ilmu Perilaku, Konsep 
Manajemen, 
Pengembangan 
Kepribadian 

 
 

PROFIL 
KELOMPOK 

KOMPETENSI 
NO 

RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI BAHAN KAJIAN 

a b c d e 

MANAJE
R 

UTAMA         

Mampu 
megaplikasikan 
kepemimpinan 
dan manajemen 
keperawatan  

1 Mempertahank
an lingkungan 
yang aman 
secara 
konsisten 
melalui 
penggunaan 
strategi 
menjamin 
kualitas  dan 
manajemen 
risiko. 
 

√ √ √ √ √ 1. Kepemimpinan dan 
Manajemen mutu. 

2. Patient safety 
3. Ilmu-

ilmuKeperawatan 
Klinik  

4. Professionalisme. 
5. Infection control. 
6.Konsep Kolaborasi, 
Kemitraan dan  Kerja 
Tim  

2 Melaksanakan 
pelayanan 
kesehatan 
sesuai dengan 
kebijakan yang 
berlaku di 

√ √ √ √ √ 1. Hukum dan 
perundang- 
undangan. 

2. Sistem 
Kesehatan Nasional. 

3. Profesionalism
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bidang 
kesehatan  

e keperawatan. 
4. Kebijakan 

pelayanan 
kesehatan. 

5. Kode etik 
keperawatan 

Unit kompetensi 
5 
Berkontribusi 
secara efektif 
dalam kerja antar 
disiplin dengan 
mempertahankan 
hubungan 
kolaboratif (3) 

3 Berpartisipasi 
bersama 
anggota tim 
kesehatan dan 
social dalam 
pembuatan 
keputusan yang 
terkait 
pasien/klien 
(dari ICN) 

  √  √ 1. Organisasi Profesi 
2. Professionalisme 
3. Konsep 

Pembelajaran 
Orang Dewasa  

4. Komunikasi 
terapeutik 

5. Pengembangan 
kepribadian 

6. Hak dan kewajiban 
pasien 

7. Patient safety 

Unit kompetensi 
7 
Menginisiasi dan 
mempertahankan 
lingkungan yang 
aman melalui 
penggunaan 
strategi 
menjamin 
kualitas dan 
manajemen 
resiko (3) 

4 Mendelegasikan, 
memantau, dan 
mensupervisi 
pekerjaan yang 
dilakukan oleh 
asisten ners. 

 

 √  √  8. Ilmu-ilmu 
Keperawatan Klinik  

9. Manajemen Mutu 
10. Kepemimpinan dan 

Manajemen 
11. Konsep Kolaborasi, 

Kemitraan dan  
Kerja Tim  

 

Unit kompetensi 
9 
Mendemonstrasi
kan pemahaman 
tentang 
kesehatan 
nasional, proses 
politik, dan sosial 
(1) 

5 Secara efektif 
berpartisipasi 
dalam 
pengembangan 
dan 
evaluasi 
kebijakan 
kesehatan, dan 
perencanaan 
program 

 

 √   √ 12. Kebijakan 
Pelayanan 
Kesehatan 

13. Konsep pendidikan 
berkelanjutan. 

14. Konsep akredeitasi 
layanan 
keperawatan 

 

Unit kompetensi 
6 
Menjamin 
kualitas asuhan 

6 Menilai dan 
mencatat 
kemajuan 
pasien 

√ √  √   
13. Metoda 

Keperawatan 
14. Konsep Caring, 
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holistik secara 
kontinyu dan 
konsisten (4) 

disesuaikan 
dengan hasil 
yang 
diharapkan dan 
menggunakan 
data evaluasi 
untuk 
memodifikasi 
rencana asuhan 

Holisme dan 
Humanisme 

 

Unit kompetensi 
16 
Memahami 
prinsip-prinsip 
peningkatan 
kualitas 
berkesinambunga
n (CQI) dan 
menintegrasikann
ya dalam praktik 
(2) 

7 Mendemonstra
sikan suatu 
pemahaman 
penggunaan 
sumber-sumber 
yang efisien dan 
pengelolanaan 
sumber daya 
manusia 

 √  √  15. Psikologi 
konsumen 

16. Konsep Kolaborasi, 
Kemitraan dan 
kerja Tim 

Unit kompetensi 
18 
Menciptakan 
lingkungan 
bekerja yang 
aman (3) 

8 Mengelola 
beban kerja 
secara efektif 

  √ √ √ 17. Manajemen Mutu 
18. Pengembangan 

kepribadian 
 

PENDUKUNG         

Memberikan 
pelayanan 
keperawatan 
yang 
mengutamakan 
kepuasan 
pelanggan 

  √ √ √ √ √ 19. Pelayanan Prima. 
20. Kepuasan 

pelanggan 
21. Ilmu Komunikasi. 
22. Konsep caring, 

holisme dan 
humanisme. 

Mengaplikasikan 
teknologi 
komunikasi dan 
informasi dalam 
upaya 
peningkatan 
layanan 
keperawtan 

   √ √ √  23. Pengantar  
program aplikasi 
Komputer 

24. Teknologi 
Informasi  dalam 
keperawatan. 

Berfikir dan 
berpartisipasi 
dalam 

9 Membuat 
keputusan 
untuk memilih 

√ √ √ √ √ 25. Patient Safety. 
26. Ilmu Keperawatan 

kjlinik dan 



53 
 

menerapkan 
berbagai metode  
manajemen 
pelayanan 
keperawatan 
sesuai kondisi 
lahan praktik 

 

metode asuhan 
keperawatan 
berdasarkan 
analisis 
kebutuhan   

komunitas. 
27. Konsep perubahan 
 
 
 

10 Mampu 
melakukan 
evidence based 
research  
 
 

 √ √ √  28. Riset keperawatan 
29. Metodologi 

Keperawatan 

LAINNYA         

Lulusan akan 
mempunyai 
kemampuan 
enter 
preneurship dan 
leaderships 
dalam 
lingkungan 
pelayanan 
kesehatan 

 

   √ √ √ √ 30. Entrepeneurships 
31. Kepemimpinan. 
32. Pengembangan 

kepribadian. 

 

PROFIL KELOMPOK 
KOMPETENSI 

No  RUMUSAN 
KOMPETENSI 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

BAHAN 
KAJIAN 

  A B C D E 

RESEARCHER UTAMA 1.  Mengidentifikasi 
masalah penelitian 

 √ √   a. Prinsip 
metodolo
gi 
penelitian 

b. Ilmu 
Keperawa
tan klinik 
dan 
komunita
s 

c. Biostatisti
k 

d. Etika dan 
hukum 
penelitian 

e. Trend dan 
issue 
terbaru 

2.  Menetapkan 
metode penelitian 

 √    

3.  Melakukan 
penelitian 
berdasarkan prinsip 
etik dan legal 

 √ √ √ √ 

4.  Mengkomunikasikan 
hasil penelitian 

√ √  √  
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PENDUKUNG 5.  Menumbuhkan 
kemampuan 
berpikir kritis 

√ √  √ √ a. Teknologi 
Informasi 
Keperawa
tan 

b. Biostatisti
k  

6.  Mampu mengakses 
referensi terbaru 

 √ √ √  

7.  Menguasai konsep 
dasar pengumpulan 
dan pengolahan 
data 

 √ √ √  

LAINNYA 8.  Mampu menyusun 
skripsi yang dapat 
mengembangkan 
ilmu Keperawatan 

  √ √  a. Penulisan 
ilmiah 

b. Jurnalistik  

9.  Mampu 
mempublikasikan 
hasil penelitian 
dalam jurnal atau 
buku. 

  √ √  
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SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM S1 KEPERAWATAN  
A. PROGRAM AKADEMIK (149 SKS) AIPNI 2015  
SEMESTER I        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 BAHASA INDONESIA 2 1 1       3 

2 KEPERAWATAN DASAR I 4 1 1 2   
1 SKS 
MULOK 9 

3 KONSEP DASAR KEPERAWATAN I 4 1 1 2   
1 SKS 
MULOK 9 

4 AGAMA 2 1 1       3 
5 ILMU DASAR KEPERAWATAN I 4 1 1 2     9 

6 
FALSAFAH & TEORI 
KEPERAWATAN  3 2 1       4 

7 BAHASA INGGRIS I 2 1 1     
1 SKS 
MULOK 3 

  TOTAL 21 8   6 0   40 

         
SEMESTER II        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 
KOMUNIKASI DALAM 
KEPERAWATAN I 2 1   1     4 

2 PANCASILA 2 1 1       3 

3 KEPERAWATAN DASAR II 4 1 1 2   
1 SKS 
MULOK 9 

4 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II 3 1 1 1    6 

5 ILMU DASAR KEPERAWATAN II 4 1 1 2     9 

6 
PENDIDIKAN DAN PROMOSI 
KESEHATAN 3 1 1 1     6 

7 BAHASA INGGRIS II 3 1 1 1   
3 SKS 
MULOK 6 

  TOTAL 21 7   8 0   43 

         
SEMESTER III        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 
SISTEM INFORMASI 
KEPERAWATAN 3 1 1 1   

1 SKS 
MULOK 6 

2 KEWARGANEGARAAN 2 1 1       3 

3 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I 4 1 1 2   
1 SKS 
MULOK 9 

4 KEPERAWATAN MATERNITAS I 4 1 1 2     9 

5 
KOMUNIKASI DALAM 
KEPERAWATAN II 3 1   2     7 

6 
PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA 
DALAM KEPERAWATAN 2 1 1       3 

7 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 2 1 1     
2 SKS 
MULOK 3 

8 PKKT 1 (KDM) 2       2 
2 SKS 
MULOK 6 

  TOTAL 22 7   7 2   46 
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SEMESTER IV        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEPERAWATAN MATERNITAS II 3 1   2     7 

2 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II 4 1 1 2   
1 SKS 
MULOK 9 

3 KEPERAWATAN ANAK I 4 1 1 2     9 

4 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I 3 1 1 1     6 

5 KEPERAWATAN HIV AIDS 2 1 1       3 

6 

KESELAMATAN PASIEN & 
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA 
DALAM KEPERAWATAN 3 1 1 1   

1 SKS 
MULOK 6 

  TOTAL 19 5   7 0   34 

         
SEMESTER V        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 
III 4 1 1 2   

1 SKS 
MULOK 9 

2 KEPERAWATAN ANAK II 3 1 1 1   
1 SKS 
MULOK 6 

3 
KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA 
II 3 1 1 1     6 

4 
KEPERAWATAN MENJELANG AJAL 
DAN PALIATIF 3 1 1 1     6 

5 KEPERAWATAN KOMUNITAS I 3 1 1 1   
1 SKS 
MULOK 6 

6 COMPUTER IN NURSING 2 1   1   
2 SKS 
MULOK 4 

7 PKKT II (KMB, MATERNITAS, ANAK) 3       3 
3 SKS 
MULOK 9 

  TOTAL 21 6   7 0   46 

         
SEMESTER VI        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEPERAWATAN KOMUNITAS II 3 1 1 1     6 

2 METODOLOGI PENELITIAN 4 1 1 2     9 
3 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT 4 1 1 2     9 

4 KEPERAWATAN KELUARGA 4 1 1 2     9 

5 
THERAPI KOMPLEMENTER & 
HERBAL REMEDIS 2 0 1 1     5 

6 PKKT III (JIWA, KOMUNITAS KELG) 2       2 
2 SKS 
MULOK 6 

  TOTAL 19 4   8 2   44 

         
SEMESTER VII        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEPERAWATAN KRITIS 3 1 1 1     6 

2 BIOSTATISTIK 2 1   1     4 

3 KEPERAWATAN GERONTIK 4 1 1 2     9 

4 KEPERAWATAN BENCANA 2 1   1     4 

5 MANAJEMEN KEPERAWATAN 4 1 1 2     9 
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6 
PKKT IV (Manajemen, KGD & 
Gerontik) 3       3 

3 SKS 
MULOK 9 

  TOTAL 18 4   7 3   41 

         
SEMESTER VIII        
NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 SKRIPSI 4       4   12 

2 KEPANITERAAN UMUM 4     4   
4 SKS 
MULOK 12 

  TOTAL 8 0   4 4   24 
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B. PROGRAM AKADEMIK (146 SKS) AIPNI 2021 
SEMESTER I 

       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 BAHASA INDONESIA 2 1 1       3 

2 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR 
MANUSIA 

4 1 1 2     9 

3 KONSEP DASAR KEPERAWATAN  3 1 2       5 

4 PROSES KEPERAWATAN & 
BERPIKIR KRITIS 

3 2 1     
 

4 

5 ILMU BIOMEDIK DASAR 4 1 1 2     9 

6 FALSAFAH & TEORI 
KEPERAWATAN  

3 2 1       4 

7 BAHASA INGGRIS  2 1 1     2 SKS 
MULOK 

3 

  TOTAL 21 9   4 0 2 37 

SEMESTER II 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KOMUNIKASI DASAR 
KEPERAWATAN 

2 1   1     4 

2 PANCASILA 2 1 1       3 

3 KETERAMPILAN DASAR 
KEPERAWATAN 

3 1   2     7 

4 AGAMA 2 1 1       3 

5 ILMU DASAR KEPERAWATAN  3 1 1 1     6 

6 PENDIDIKAN DAN PROMOSI 
KESEHATAN 

3 1 1 1     6 

7 FARMAKOLOGI KEPERAWATAN 3 1 1 1     6 

8 PKKT 1 (KDM) 2       2 2 SKS 
MULOK 

6 

 
TOTAL 20 7   6 2 2 41 

SEMESTER III 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 SISTEM INFORMASI 
KEPERAWATAN 

2 1   1     4 

2 KEWARGANEGARAAN 2 1 1       3 

3 KEPERAWATAN DEWASA : 
KARDIOVASKULER, RESPIRASI, 
HEMATOLOGI 

4 1 1 2     9 

4 KEPERAWATAN MATERNITAS  4 1 1 2     9 

5 KOMUNIKASI TERAPEUTIK 
KEPERAWATAN 

3 1 1 1     6 

6 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA 
DALAM KEPERAWATAN 

2 1 1       3 

7 PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 2 1 1     2 SKS 
MULOK 

3 

  TOTAL 19 7   6   2 37 

SEMESTER IV 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEPERAWATAN KESEHATAN 2   1 1     5 
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REPRODUKSI 

2 KEP. DEWASA : ENDOKRIN, 
PENCERNAAN, PERKEMIHAN & 
IMUNOLOGI 

4 1 1 2     9 

3 KEP. ANAK SEHAT & SAKIT AKUT 4 1 1 2     9 

4 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA 
& PSIKOSOSIAL 

3 1 1 1     6 

5 KESELAMATAN PASIEN & 
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA 
DALAM KEPERAWATAN 

2   1 1     5 

6 BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN 2 1   1     4 

7 COMPUTER IN NURSING 2 1   1   2 SKS 
MULOK 

4 

8 PKKT II (KMB, MATERNITAS) 2       2 2 SKS 
MULOK 

6 

  TOTAL 21 4 5 7 0 4 34 

SEMESTER V 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEP. DEWASA : 
MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, 
PERSEPSI SENSORI & PERSARAFAN 

4 1 1 2     9 

2 KEPERAWATAN ANAK SAKIT 
KRONIS & TERMINAL 

2 1 1       3 

3 KEPERAWATAN PSIKIATRI 3 1 1 1     6 

4 KEPERAWATAN PALIATIF 2   1 1     5 

5 KONSEP KEPERAWATAN 
KOMUNITAS  

3 1 1 1   1 SKS 
MULOK 

6 

6 METODOLOGI PENELITIAN 4 1 1 2     9 

7 PKKT III (KMB, ANAK, JIWA) 3       3 3 SKS 
MULOK 

9 

  TOTAL 21 5 6 7 0 4 47 

SEMESTER VI 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 

1 KEPERAWATAN AGREGAT 
KOMUNITAS 

4 1 2 1   1 SKS 
MULOK 

8 

2 BIOSTATISTIK 2 1   1     4 

3 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT 4 2 1 1     7 

4 KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN 
KEPERAWATAN 

4 2 1 1     7 

5 KEPERAWATAN KELUARGA 4 2 1 1     7 

6 THERAPI KOMPLEMENTER & 
KEWIRAUSAHAAN 

2 0 1 1   2 SKS 
MULOK 

5 

7 PKKT IV (KOMUNITAS, KELG, 
MANKEP) 

4       4 4 SKS 
MULOK 

12 

  TOTAL 24 8 6 6 4 7 50 

SEMESTER VII 
       

NO MATA KULIAH SKS PBC PBD PBP Klinik KET B.STUDI 
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1 KEPERAWATAN KRITIS 3 1 1 1     6 

2 KEPERAWATAN GERONTIK 4 1 1 2     9 

3 KEPERAWATAN BENCANA 2 1   1     4 

4 SKRIPSI 4     4     12 

5 KEPNITERAAN UMUM 4     4   4 SKS 
MULOK 

12 

7 PKKT V ( KGD & Gerontik) 3       3 3 SKS 
MULOK 

9 

  TOTAL 20 3 2 12 3 7 52 
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C. PROGRAM AKADEMIK RPL   

  SEMESTER I 
No KODE 

MK 
MATA KULIAH  SKS 

SKS PBC PBD PBP BBN 

1   Manajemen Keperawatan 2 
 

1 1 5 
2   Ilmu Keperawatan Dasar 3 1 1 1 6 

3   Konsep Dasar Keperawatan 3 1 1 1 6 

4   Ilmu Dasar Keperawatan 3 1 1 1 6 

5   Bahasa Inggris 3 3 - - 3 
6   Metodologi Penelitian 3 2 1 

 
4 

7   Keperawatan Komunitas 2 1 1 - 3 

8 
 

Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 1 1 - 3 

  JUMLAH 21 
  SEMESTER II 

No KODE 
MK 

MATA KULIAH   SKS 

SKS PBC PBD PBP BBN 

1   Keperawatan Keluarga 2 1 1 - 3 
2   Keperawatan Psikiatri 2 - 1 1 5 

3   Keperawatan Agregat Komunitas 2 - 1 1 5 

4   Keperawatan Dewasa : Kerdiovaskuler, 
Neurosensori, Respirasi, 
Muskuloskeletal, Integumen 

3 1 1 1 6 

5   Keperawatan Kritis 2 
 

1 1 5 

6   Keperawatan Maternitas 3 1 1 1 6 

7 
 

Keperawatan Anak Sehat & Sakit Akut 2 1 1 - 3 
8   Keperawatan gawat Darurat 2 - 1 1 5 

9 
 

Keperawatan Gerontik 2 - 1 1 5 

  JUMLAH 20 

            SEMESTER III   
No KODE 

MK 
MATA KULIAH 

SKS 

SKS PBC PBD PBP BBN 

1   Keperawatan Anak Sakit Kronis 2 - 1 1 5 

2 

 

Keperawatan Dewasa : Imun & 
Hematologi, Endokrin, Pencernaan, 
Perkemihan 

3 1 1 1 6 

3 
 

Keselamatan Pasien & Keselamatan 
Kesehatan 

3 1 1 1 6 

4   Keperawatan Paliatif 3 1 1 1 6 
5 

  
Keperawatan Komplementer & 
Kewirausahaan 

2 - 1 1 5 

6  Keperawatan bencana 2 - 1 1 5 

7  Skripsi 4 
 

 4 16 

  JUMLAH  19 
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D. PROGRAM PROFESI NERS 
 
SEMESTER I 

No 
Kode 

Mata Ajar 
Mata Ajar 

SKS 
Kurikulum 

Inti 

SKS 
Kurikulum 

Institusi 

1  Keperawatan Komunitas dan 
Keluarga 

4 6 

2  Keperawatan Jiwa  3 4 

3  Keperawatan Gerontik 2 2 

4  Keperawatan Dasar Profesi 2 2 

5  Keperawatan Maternitas 3 4 

JUMLAH SKS 
14 18 

 

SEMESTER II 

No 
Kode 

Mata Ajar 
Mata Ajar 

SKS 
Kurikulum 

Inti 

SKS 
Kurikulum 

Institusi 

1  Keperawatan Medikal Bedah 5 5 

2  Keperawatan Anak 3 4 

3  Keperawatan KGD/Kritis  3 4 

4  Manajemen Keperawatan 2 2 

5  Karya Ilmiah Akhir 2 3 

JUMLAH SKS 
15 18 
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KURIKULUM KEBIDANAN 

Kurikulum Pendidikan Prodi D-IV Kebidanan STIKES Mataram Tahun Akademik 2018/2019 

mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT) yang ditetapkan dalam Workshop Kurikulum pada tanggal 15 April 2018 . 

Berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan untuk Prodi D IV Kebidanan minimal 

sejumlah 144 Satuan Kredit Semester (SKS) atau 81% dari total SKS Kurikulum Program 

Pendidikan Diploma IV Kebidanan, yang terdiri dari pembelajaran teori sebanyak 64,6 % dan 

pembelajaran praktik sebanyak 35,4 %, serta sisanya 18% kurikulum yang mencirikan institusi. 

Dengan demikian, diharapkan seluruh institusi pendidikan mempunyai kurikulum inti yang 

sama. Institusi penyelenggara pendidikan Prodi IV Kebidanan berkewajiban melengkapi 

Kurikulum Inti dengan Kurikulum Institusional sehingga memenuhi beban studi yang 

dipersyaratkan Prodi IV yaitu sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan 

sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS. 

Kurikulum Prodi D-IV Kebidanan STIKES Mataram memiliki total SKS sebanyak 144 SKS, 

yang terdiri dari 93 SKS teori, dan 51 SKS praktik. 

A. JUSTIFIKASI PENGEMBANGAN KURIKULUM 

Berdasarkan kebutuhan dari daerah tempat berdirinya STIKES Mataram yang akan 

meluluskan seorang D-IV Kebidanan yakni merupakan daerah berkembang, baik dari segi 

tata kota dan segi kesehatan, maka institusi memandang hal tersebut sebagai pedoman 

untuk dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan daerah Nusa Tenggara Barat 

di bidang kesehatan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja berdasarkan 

kebutuhan daerah khususnya di bidang pelayanan kebidanan komunitas. Kebutuhan 

daerah tidak terlepas dari kejadian - kejadian yang terjadi di daerah dan program 

pemerintah yang digalakkan khususnya dalam bidang kesehatan. Sehingga mengacu 

pada hal tersebut diatas maka institusi melakukan pengembangan terhadap kurikulum 

agar dapat sesuai dengan kondisi daerah setempat. Salah satunya adalah penambahan 

jumlah Mata Kuliah praktik kebidanan karena tingginya angka kematian Ibu dan Anak di 

daerah dan program pemerintah terkait dengan kejadian tersebut maka institusi dan 

program studi meningkatkan jumlah Mata Kuliah praktik yang terkait guna dapat 

mensukseskan program pemerintah dengan menghasilkan bidan yang dapat berperan 

serta dalam membantu program pemerintah. 
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A. PROFIL LULUSAN 
Profil yang harus dimiliki oleh lulusan dari Prodi D-IV Kebidanan adalah: 
a. Care Provider (Pemberi Asuhan Kebidanan) 
b. Community Leader (Pemimpin di komunitas) 
c. Educator (Pendidik) 
d. Manager (Pengelola) 
e. Researcher (Peneliti Pemula) 

 
B. KOMPETENSI LULUSAN 

1. Kompetensi Utama 

a. Mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik kebidanan 

b. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan professional 

c. Mampu melaksanakan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan 
masyarakat dalam pelayanan kebidanan 

d. Mampu berkomunikasi dan menerapkan cara-cara memotivasi dan menggerakan 
peran serta masyarakat sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat kea rah 
yang lebih positif dan sehat 

e. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan 
anak dengan memanfaatkan IPTEK kepada inD-IVidu keluarga, kelompok khusus dan 
masyarakat serta memiliki kemampuan preseptorship dan mentorship dengan 
memperhatikan potensi, social media, dan sumberdaya yang tersedia. 

f. Memiliki kemampuan dalam mengelola pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 
tatanan pelayanan primer, sekunder dan tertier dengan memanfaatkan IPTEKS serta 
memperhatikan potensi, social budaya dan sumber daya lokalyang tersedia 

g. Memiliki integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan setiap 
asuhan Kebidanan sehingga memuaskan kliennya dalam melaksanakan asuhan Ante 
Natal Care(ANC) pada ibu hamil, Intra Natal Care (INC) pada ibu bersalin, Post Natal 
Care(PNC) pada ibu nifas, asuhan pada bayi baru lahir, dan keluarga Berencana (KB) 

h. Mampu meneliti dalam bidang kebidanan komunitas 
 

2. Kompetensi Pendukung 

a. Mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi computer, informasi dan 
komunikasi dalam praktik kebidanan 

b. Mempu mewujudkan kemandirian dalam mengembangkan karirnya melalui 
semangat enterpreneurship 

 
3. Kompetensi Tambahan 

a. Mampu berkomunikasi secara aktif dalam bahasa inggris 

b. Memiliki kemampuan entrepreneurship dalam upaya meningkatkan layanan 
kebidanan komunitas 

c. Mampu menerapkan terapi komplementer dalam upaya meningkatkan layanan 
kebidanan komunitas 

d. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kegawatdaruratan kebidanan dalam upaya 
penanggulangan bencana alam. 
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C. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

Capaian Pembelajaran Sumber 

Sikap 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukan sikap 
religius 

b. Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, kemajuan peradaban 
berdasarkan pancasila 

d. Berperan sebagai warga Negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab 
pada Negara dan bangsa, 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinil dari 
orang lain 

f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan 
social serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hokum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik 

i. Menunjukan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri; dan 

j. Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuuangan, dan 
kewirausahaan. 

Lampiran Peraturan Meteri RIset   , 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentanb 
STandar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Pengetahuan 

a. Menguasai nilai-nilai kemanusiaan 
(humanity values) 

b. Menguasai nilai-nilai agama 
dalam pelayanan kebidanan 

c. Menguasai nilai-nilai pancasila 
dalam asuhan kebidanan 

d. Menguasai konsep teoritis asuhan 
kebidanan, khususnya konseptual model 
dan middle range teories; 

e. Menguasai teknik, prinsip dan 

Lampiran Peraturan Meteri RIset , Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 tahun 2015 tentanb STandar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 
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prosedur pelaksanaan asuhan 
kebidanan di komunitas secara 
holistic dan komprehensif 

f. menguasai konsep, prinsip, teknik dan 
prosedur pelaksanaan asuhan 
kebidanan di komunitas secara holistic 
dan komprehensif 

g. menguasai konsep ilmu biomedik 

h. menguasai konsep penegakan 
diagnosisi kebidanan 

i. menguasai konsep komunikasi 
terapeutik 

j. menguasai konsep, prinsip dan teknik 
penyuluhan kesehatan sebagai bagian 
dari upaya pencegahan penularan 
penyakit pada level primer, sekunder 
dan tertier 

k. menguasai prinsip dan prosedur 
bantuana hidup lanjut (advance life 
support) dan penanganan trauma 
(basic trauma cardiac lifesupport) 
pada kondisi dengan kode etik 
kebidanan dan kompetensi bidan 

l. menguasai konsep dan prisip 
manajemen dalam pengelolaan asuhan 
kebidanan kepada klien di berbagai 
tatanan pelayanan kesehatan 

m. menguasai pengetahuan factual 
tentang siste informasi asuhan 
kebidanan dan kesehatan 

n. menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan 
perlindungan kerja profesi bidan 

o. menguasai metode penelitian 
ilmiah 

p. menguasai konsep, prinsip teknik, dan 
prosedur menajemen bencana 

q. menguasai aspek legal dalam asuhan 
kebidanan secara holistic dan 
komprehensif 

r. menguasai prinsip ilmu psikologi dalam 
berbagai perkembangan kehidupan 
dalam pelayanan kebidanan 

s. memahami sains alam, anatomi, 
fisiologi, mikrobiologi, fisika kesehatan 
dan biokimia, parasitologi, imunologi, 
farmakologi, genetika, biologi 
reproduksi perempuan dan proses 
asuhan yang dibutuhkan secara 
mendalam 
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t. menguasai berbagai bahasa sebagai 
media komunikasi dalam 
pelayanan kebidanan 

 

Keterampilan Umum 
a. mampu menerapkan pemikiran 

Lampiran Peraturan Meteri RIset , 
Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi 

logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 
terukur dalam melakukan 

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
 tentanb STandar Nasional 

pekerjaan yang spesifik di bidang 
keahliannya serta sesuai dengan 
standar kompetensi kerja bidang 

Pendidikan Tinggi. 

yang bersangkutan 
b. mampu menunjukan kinerja 

 

mandiri, bermutu dan terukur 
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

 

teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan bidang 

 

keahliannya dalam rangka menghasilkan 
prototype, prosedur 

 

baku, desain atau karya seni, menyusun 
hasil kasjiannya dalam 
bentuk kertas kerja, spesifikasi 

 

desain, atau esai seni, dan 
menggunggahnya dalam laman 

 

perguruan tinggi 
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk 

 

kertas kerja, spesifikasi desain, atau 
esai seni, dan 

 

mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

e. mampu mengambil keputusan 

 

secara tepat berdasarkan prosedur 
baku, spesifikasi desain, 

 

persayratan keselamatan dan 
keamanan kerja dalam melakukan 
supervise dan evaluasi pada 

 

Pekerjaannya 
f. mampu memelihara dan 

 

mengembangkan jaringan kerja sama 
dan hasil kerja sama di 
dalam maupun di luar 

 

Lembaganya  
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g. mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervise dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
berada di bawah tanggungjawabnya 

h. mampu melakukan proses evaluasi 
diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri; dan 

i. mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi 

 

Keterampilan Khusus 

a. mampu memberikan asuhan kebidanan 
yang lengkap dan berkesinambungan 
yang menjamin keselamatan klien 
(patient safety) sesuai standar asuhan 
kebidanan dan berdasarkan 
perencanaan kebidanan yang telah 
atau belum tersedia 

b. mampu memberikan asuhan kebidanan 
pada area spesialisasi (asuhan 
kebidanan kehamilan, persalinan dan 
bayi baru lahir, masa nifas dan 
menyusui, neonates bayi balita dan anak 
pra sekolah, KB dan kesehatan 
reproduksi, kegawatdaruratan maternal 
dan neonatal, kebidanan komunitas) 

c. mampu melaksanakan prosedur 
penanganan trauma dasar dan jantung 
darurat (basic trauma and cardiac life 
support/BTCLS) pada situasi gawat 
daruat/bencana sesuai standard an 
kewenangan 

d. mampu melakukan prinsip dasar 
pemberian obat sesuai dengan 
standar pemberian obat dan 
kewenangan bidan serta sesuai 
dengan kode etik kebidanan 

e. Mampu menegakkan diagnosis 

Lampiran Peraturan Meteri RIset , Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 tahun 2015 tentanb STandar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 
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kebidanan berdasarkan rasionalisasi 
klinik dan penilaian kritis (critical 
reasoning and critical judgment) dan 
melakukan tindakan segera dan atau 
perencanaan tindakan, sesuai dengan 
diagnose kebidanan yang telah ditegakan 
dengan pertimbangan keragaman 
budaya pandangan, agama, 
kepercayaan, status social ekonomi, 
keunikan, serta potensi inD-IVidu 

f. Mampu menetapkan prioritas 
asuhan kebidanan 

g. Mampu menyusun dan 
mengimplementasikan perencanaan 
asuhan kebidanan dank ode etik bidan 
yang peka budaya, menghargai 
keragaman etnik, agama dan factor 
lain, dari klien inD-IVidu, keluarga dan 
masyarakat 

h. Mampu melakukan deteksi dini 
kelainan pada kehamilan, persalinan, 
pasca salin, bayi baru lahir, bayi dan 
balita dan penanganan awal 
kegawatdaruratan, serta melakukan 
rujukan kepada professional lain yang 
relevan 

i. Mampu melakukan evaluasi 
secara holistic 

j. Mampu melakukan komunikasi 
terapeutik dengan klien dan 
memberikan informasi yang akurat 
kepada klien dan atau keluarga 
untuk mendapatkan persetujuan 
kebidanan yang menajdi 
tanggungjawabnya 

k. Mampu melakukan studi kasus secara 
teratur dengan cara refleksi, telaah 
kritis dan evaluasi serta peer review 
tentang praktik kebidanan yang 
dilaksanakannya 

l. Mampu melakukan upaya 
pencegahan terjadinya 
pelanggaran dalam praktik 
asuhan kebidanan 

m. Mampu melakukan penanganan 
bencana sesuai dengan standar 
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asuhan kebidanan dank ode etik 
profesi bidan 

n. Mampu melakukan manajemen 
dalam system pelayanan kebidanan 
pada wilayah kerja sesuai tupoksi 
bidan 

o. Mampu melakukan penenlitian 
dalam bidang kebidanan 
komunitas untuk menghasilkan 
peningkatan layanan asuhan 
kebidanan yang holistikdan berbasis 
komunitas 

p. Mampu merencanakan, melaksanakan 
dan mengevaluasi program promosi 
kesehatan melalui kerjasama baik lintas 
sector maupun lintas profesi untuk 
bersama sama meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat 

q. Mampu emngelola praktik mandiri dan 
intitusi pelaynanan kebidanan di tatanan 
pelayanan kesehatan dalam lingkup 
tanggungjawabnya meliputi pelayanan 
prima, peningkatan mutu sumber daya, 
kebijakan di tingkat daerah maupun 
nasional, mengadvokasi dannegosiasi 
pemangku 
kepentingan dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan 

r. Mampu berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa inggris sebagai 
bahasa international dalam 
memberikan asuhan kebidanan secara 
holistic sesuai kode etik profesi bidan 

s. Mampu melaksanakan asuhan 
kebidanan kehamilan, persalinan dan 
BBL, nifas dan menyusui serta 
kegawatdaruratan maternal dan 
neonatal dengan memanfaatkan 
teknologi tepat guna sesuai dengan 
perkembangan IPTEK; 
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B. SEBARAN KURIKULUM PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN 
Sebaran Kurikulum Prodi D-IV Kebidanan STIKES Mataram terdiri kurikulum inti (kode 
BD) dan kurikulum institusi (kode ML) Program Reguler. 
 

SEMESTER I       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N 

    SKS     

1 MPK BD.6.101 PENDIDIKAN AGAMA 2 2   2 

2 MPK BD.6.102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 2   2 

3 MPK BD.6.103 PENDIDIKAN PANCASILA 2 2   2 

4 MKK BD.6.201 ANATOMI DAN FISIOLOGI 3 2  1 6 

5 MKK BD.6.202 BIOLOGI PERKEMBANGAN DAN 
BIOLOGI REPRODUKSI 

3 2  1 6 

6 MKK BD.6.204 KEBUTUHAN DASAR MANUSIA 3 2  1 6 

7 MKB BD.6.402 ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK 
KEBIDANAN 

3 2 1  4 

8 MPK BD.6.501 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 2 2   2 

9 MPK ML.6.601 BAHASA INGGRIS I 2 1 1  3 

JUMLAH   22 17 2 3 33 

       

SEMESTER II       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MKK BD.6.203 BIOKIMIA DAN BIOFISIKA 2 1  1 5 

2 MKB BD.6.205 KIE DAN KONSELING DALAM 
PRAKTIK KEBIDANAN 

2 1 1  3 

3 MKK BD.6.206 KETERAMPILAN DASAR KEBIDANAN 3 2  1 6 

4 MKK BD.6.209 OBSTETRI 2 2   2 

5 MKB BD.6.301 ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN 4 3  1 7 

6 MPB BD.6.401 KONSEP KEBIDANAN 4 3 1  5 

7 MBB ML.6.603 NUTRISI DALAM KEBIDANAN 2 1 1  3 

8 MKK ML.6.604 PRAKTIK KLINIK DASAR KEBIDANAN 2   2 8 

JUMLAH   21 13 3 5 39 

       

SEMESTER III       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MKK BD.6.208 ILMU KESEHATAN ANAK 2 2   2 

2 MKK BD.6.211 FARMAKOLOGI 2 1 1  3 

3 MKB BD.6.302 ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN 
DAN BAYI BARU LAHIR 

4 3  1 7 

4 MBK BD.6.303 ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN 
MENYUSUI  

4 3  1 7 
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5 MBK BD.6.304 ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS 
DAN BAYI BARULAHIR 

4 3  1 7 

6 MBB BD.6.403 KESEHATAN MASYARAKAT 2 2   2 

7 MPK BD.6.503 HUMANIORA 2 2   2 

8 MKK ML.6.605 PRAKTIK KINIK KEBIDANAN 
FISIOLOGIS I ((Kehamilan, persalinan, 
nifas, KB/KR, Neonatus, Bayi, Balita, 
dan anak prasekolah) 

2   2 8 

JUMLAH   22 16 1 5 38 

       

SEMESTER IV       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MKB BD.6.207 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 
BERENCANA 

4 3  1 7 

2 MKK BD.6.210 GINEKOLOGI 2 2   2 

3 MKB BD.6.305 ASUHAN KEBIDANAN KEGAWAT 
DARURATAN MATERNAL DAN 
NEONATAL 

4 3  1 7 

4 MKB BD.6.306 ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS 3 2  1 6 

5 M BD.6.314 TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM 
PELAYANAN KEBIDANAN 

2 1  1 5 

6 MKB BD.6.406 PROMOSI KESEHATAN 2 1 1  3 

7 MPB BD.6.502 MUTU LAYANAN KEBIDANAN 2 1 1  3 

8 MKK ML.6.606 PRAKTIK KLINIK GADAR I (Kehamilan, 
persalinan, nifas, KB/KR, Neonatus, 
Bayi, Balita, dan anak prasekolah) 

2   2 8 

JUMLAH   21 13 2 6 41 

       

SEMESTER V       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MKK BD.6.307 PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN 
FISIOLOGIS II ((Kehamilan, 
persalinan, nifas, KB/KR, Neonatus, 
Bayi, Balita, dan anak prasekolah) 

4   4 16 

2 MKK BD.6.308 PRAKTIK KEBIDANAN KEGAWAT 
DARURATAN MATERNAL DAN 
NEONATAL 

4   4 16 

3 MPB BD.6.311 PENGORGANISASIAN DAN 
PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

2 1 1  3 

4 MPB BD.6.407 ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
PELAYANAN KEBIDANAN 

2 1 1  3 

5 MKK BD.6.409 EPIDEMIOLOGI 2 2   2 

6 MKB ML.6.608 KEGAWAT DARURATAN 4 3  1 7 
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MASYARAKAT 

JUMLAH   18 7 2 9 47 

       

SEMESTER VI       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MPK BD.6.104 BAHASA INDONESIA 2 2   2 

2 MKK BD.6.309 PRAKTIK KEBIDANAN KLINIK 
KOMPREHENSIP 

4   4 16 

3 MKK BD.6.312 METODIK KHUSUS 2 1  1 5 

4 MPB BD.6.404 METODOLOGI PENELITIAN 3 2 1  4 

5 MPB BD.6.405 BIOSTATISTIK 2 1 1  3 

6 MPK ML.6.602 BAHASA INGGRIS KEBIDANAN II 2 1 1  3 

7 MKK BD.6.313 PKL KEBIDANAN KOMUNITAS 3   3 12 

JUMLAH   18 7 3 8 45 

         

SEMESTER VII       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

1 MKK BD.6.310 PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS 
KOMPREHENSIP 

4   4 16 

2 MPB BD.6.408 SISTIM INFORMASI KESEHATAN 2 1  1 5 

3 MPB BD.6.504 PENGEMBANGAN PROPOSAL 2   2 8 

4 MKB ML.6.611 TERAPI KOMPLEMENTER 2 1  1 5 

 MKK ML.6.609 PRAKTIK KEBIDANAN KLINIK 
KOMUNITAS DAN OBSTETRI SOSIAL 

3   3 12 

5 MPB ML.6.607 ENTERPRENEURSHIP 3 2 1  4 

JUMLAH   16 4 1 11 50 

       

SEMESTER VIII       

NO  KODE MK MATA KULIAH BOBOT K/T S P BEBA
N  

    SKS     

2 MPB BD.6.505 SKRIPSI 4   4 14 

3 MKK ML.6.610 KAJIAN ASUHAN KEBIDANAN 
FISIOLOGIS DAN PATOLOGIS 

2 1 1  3 

JUMLAH   6 1 1 4 17 
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Sebaran Kurikulum Prodi D-IV Kebidanan STIKES Mataram terdiri kurikulum inti (kode BD) 

dan kurikulum institusi (kode ML) Program RPL. 

 SEMESTER I       
NO MATA KULIAH  SKS SEBARAN BEBAN 

     K/T S P  
1 ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 2 2 0 0 2 

2 ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR  2 1 0 1 4 

3 HUMANIORA 2 2 0 0 2 

4 PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 2 1 1 0 3 

5 KEGAWAT DARURATAN MASYARAKAT 4 3 0 1 6 

6 METODOLOGI PENELITIAN  2 1 1 0 3 

7 PENGEMBANGAN PROPOSAL  2 0 0 2 6 

8 BAHASA INDONESIA 2 2 0 0 2 

9 BAHASA INGRIS KEBIDANAN II  2 1 1 0 3 

10 
PRAKTIK KEBIDANA KLINIK KOMUNITAS DAN OBSTETRI 
SOSIAL  

3 
0 0 3 9 

  JUMLAH  23 13 3 7 38 

       

  SEMESTER II  
     

1 KEPENDUDUKAN DAN KB  2 1 0 1 4 

2 TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN  2 1 0 1 4 

3 TERAPI KOMPLEMENTER  2 
1  1 4 

4 PRAKTIK KEBIDANA KLINIK KOMPREHENSIP  4 0 0 4 12 

5 METODIK KHUSUS  2 1 1 0 3 

6 ENTERPRENERSHIP  3 1 0 2 4 

7 SISTIM INFORMASI KESEHATAN  2 1 0 1 4 

8 SKRIPSI  4 0 0 4 12 

  JUMLAH  21 6 1 14 47 

  TOTAL  44 20 4 21 85 
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LAMPIRAN 1 
 

 
 
 

ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB 
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN (STIKES) MATARAM 

 
A. ETIKA AKADEMIK 

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik 
yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objectivitas, kemauan untuk 
belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.  
Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh 
sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan 
merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus 
tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan 
dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang 
perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik 
dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang 
melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik.  
Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik 
merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah (1) penyontekan/kecurangan dalam 
ujian/cheating, (2) plagiat, (3) perjokian, (4) pemalsuan, (5) penyuapan, (6) tindakan 
diskriminatif, dll. 
 
Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (Cheating) 
Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta 
ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) 
menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi 
lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan. 
 
Plagiat 
Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain 
baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya 
secara jujur. 
 
Perjokian 
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau 
melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain 
atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik. 
 
Pemalsuan 
Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin 
yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk 
mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau 
mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip 
akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau 
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laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan 
keterangan atau kesaksian palsu. 
 
Tindakan Suap Menyuap 
Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan 
untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun 
pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi 
atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau 
berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik. 
 
Tindakan Diskriminatif 
Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik 
yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik 
seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut. 
 
Lainnya 
Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi 
pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau 
mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat 
atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan 
lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba 
dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya. 
 

B. SANKSI PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK 
Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan 
dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. 
Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi yang 
diberikan oleh : 
 
Pengawas Ujian/Dosen 
Peringatan secara lisan yang dapat diikuti dengan perintah untuk meninggalkan ruang ujian 
jika peserta ujian tersebut tidak mengindahkan peringatan petugas/pengawas. Setiap 
bentuk pelanggaran tersebut akan direkan oleh Pengawas Ujian dalam Berita Acara Ujian 
dan dilaporkan kepada Pimpinan Jurusan/Fakultas. 
 
Dosen Pengampu Matakuliah 
1. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah yang ditempuh pada semester yang 

bersangkutan. 
2. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akdemik yang 

bersangkutan. 
 
Jurusan/Fakultas/Universitas 
1. Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, jika 

ditemukan seseorang mahasiswa mengulang tindakan kecurangan (misalnya untuk kasus 
penyontekan). 

2. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari STIKES Mataram 
(misalnya untuk kasus plagiat tugas-tugas matakuliah dan tindakan kriminal). 
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3. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari STIKES Mataram 
(misalnya untuk kasus plagiat skripsi, pemalsuan, suap-menyuap, tindakan kriminal 
lainnya. 

4. Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari STIKES Mataram (misalnya untuk kasus 
plagiat, skripsi, pemalsuan, suap-menyuap) dan diketahui setelah yang bersangkutan 
dinyatakan lulus. 

 
Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan 
surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat.  
 
Beberapa pelanggaran terhadap Etika Akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap 
pelaku pelanggaran Etika Akademik yang mengandung unsur Pidana. 
 

C. TATA TERTIB 
Di Ruang Administrasi/Kantor 
Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan: 
1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal) 
2. Membawa KTM yang berlaku. 
3. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor. 
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan 
administrasinya. 
 
Perkuliahan 
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika: 
1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal). 
2. Tidak merokok, makan dan minum. 
3. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan 

Handphone, Pager, dsb). 
4. Tidak membuat kegaduhan. 
5. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb). 
6. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi. 
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah. 
 
Mengikuti Ujian 
Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa: 
1. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian 

mulai dilaksanakan. 
2. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian spt. : tip ex, calculator, penggaris 
3. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang 

bersifat OPENED BOOK. 
4. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku. 
5. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas. 
6. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang 

jelas/salah. 
7. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (cheating). 
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8. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan 
tata tertib lain yang ditetapkan oleh STIKES Mataram 

 
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa: 
1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point 1. 
2. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point 2 dan 3. 
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, utk pelanggaran point 4. 
4. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point 5 dan 6. 
5. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub 

Sanksi Etika Akademik. 
 
Ujian Akhir Studi dan Yudisiumnya 
Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa: 
1. Wajib mengenakan pakaian resmi STIKES Mataram  
2. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas. 
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian 
Akhir Studi dan Yudisium. 
 
Tata Tertib Berbusana & Berpakaian 
Seiring dengan restrukturisasi kurikulum baru Tahun Akademik 2008/2009 dan redinamisasi 
norma kehidupan kampus Sekolah Tinggi Ilmu  Kesehatan (STIKES) Mataram maka bersama 
ini disampaikan pemberlakuan Aturan Berbusana & Berpenampilan bagi seluruh mahasiswa 
Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram.   

 
Adapun Aturan Berbusana & Berpenampilan dimaksud adalah :  
1. Untuk hari Senin s/d Selasa, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – putih 

dengan sepatu pantofel hitam berkaos kaki hitam/putih 
2. Untuk hari Rabu s/d Kamis, mahasiswa/i menggunakan pakaian uniform putih – 

krem/biru (baju khas) dengan sepatu bebas berkaos kaki hitam/putih/krem polos 
3. Untuk hari Jum’at s/d Sabtu, mahasiswa/i menggunakan pakaian bebas rapi (baju 

kemeja atau kaos yang berkerah,  bawahan celana panjang warna polos bagi laki-laki, 
celana panjang atau rok panjang warna polos untuk wanita, jilbab bebas warna polos, 
menggunakan sepatu yang sesuai dengan pakaian, berkaos kaki). Celana Jeans 
diperbolehkan asalkan berwarna polos dan tidak robek-robek (belel). Sepatu kets 
diperbolehkan asalkan berwarna polos, tidak robek-robek dan tetap memakai kaos kaki. 
Bagi mahasiswi yang berjilbab, rambut tidak boleh dikeluarkan. 

4. Saat praktik laboratorium di Lab Keperawatan/Kebidanan harus memakai jas lab. Saat 
praktik di lapangan (Puskesmas, RS dll) harus menggunakan uniform formal (seperti 
point 1) 

5. Saat pelaksanaan seminar proposal atau skripsi pakaian menyesuaikan dengan hari 
seminar dengan tambahan memakai jas almamater bagi penyaji, moderator, dan 
notulen. 

6. Penampilan sopan, rapi, tidak berlebihan, model rambut rapi, disisir rapi, tidak disemir, 
dan tidak memakai assesoris lain kecuali jam tangan.  

 
Disamping aturan tersebut, perlu diperhatikan beberapa aturan lain yang diberlakukan bagi 
mahasiswa STIKES Mataram yaitu :  
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1. Saat perkuliahan berlangsung, handphone agar tidak dibunyikan (silence atau dinon 
aktifkan) 

2. Penggunaan handphone tidak diperkenankan saat dilaksanakan evaluasi pembelajaran 
(Quis, UTS, UAS, Ujian Perbaikan, Ujian Praktik, Ujian KAS) 

3. Tidak diperkenankan makan atau minum saat perkuliahan sedang berlangsung 
4. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam lingkungan kampus 
5. Mengingat tempat parkir berdekatan dengan kelas, mahasiswa agar menghidupkan 

motor setelah sampai di luar area kampus 
6. Keterlambatan masuk kelas yang ditorerir adalah 10 menit setelah dosen masuk kelas, 

keterlambatan diatas 10 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.  
 

Pelanggaran terhadap aturan-aturan diatas akan dikenakan sangsi sesuai dengan aturan 
akademik yang berlaku.  

 
Tata tertib dan syarat bagi mahasiswa penerima Program Beasiswa Bidikmisi, secara lengkap 
akan diatur dan tertuang dalam Pedoman Program Bidikmisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

80 
 

PEDOMAN FREKUENSI PEMBELAJARAN 
 

1. Frekuensi 1 (satu) kali pertemuan minimal 2 jam, berlaku bagi dosen tetap dan dosen 

tamu, sedangkan untuk dosen luar biasa mengacu pada kondisi saat itu.  
2. Frekuensi pertemuan Pengalaman Belajar Ceramah (PBC 1 x 16 jam), Pengalaman 

Belajar Diskusi (PBD 2 x 16 jam) dan Pengalaman Belajar Praktikum (PBP 3 x 16 jam) 

mengikuti ketentuan sebagai berikut :   
a. Jumlah jam PBC, PBD dan PBP digabung terlebih dahulu kemudian jumlah jam 

keseluruhan ditotal  

b. Jumlah total jam pembelajaran 16 jam = 8 x pertemuan (maksimal)  

c. Jumlah jam total pembelajaran 32 jam = 16 x pertemuan (maksimal)  

d. Jumlah jam total pembelajaran 48 jam = 24 x pertemuan (maksimal)  

e. Jumlah jam total pembelajaran ≥ 64 jam = 32 x pertemuan (maksimal)  

f. Tidak termasuk pelaksanaan Uji Skill atau Uji Panum  

3. Frekuensi bimbingan pada Pengalaman Belajar Klinik/Lapangan (PBL 3 x 16 jam) 

mengikuti ketentuan sebagai berikut :   

a. Jumlah mahasiswa dalam 1 kelompok 5 – 8 orang atau menyesuaikan dengan 
kondisi di lapangan praktik, bimbingan dilaksanakan per kelompok mahasiswa  

b. Jumlah total jam pembelajaran 48 jam = 6 hari praktik (1 minggu) dengan 2 

kali bimbingan   

c. Jumlah jam total pembelajaran 96 jam = 12 hari praktik (2 minggu) dengan 4 

kali bimbingan  

d. Jumlah jam total pembelajaran 144 jam = 18 hari praktik (3 minggu) dengan 6 
kali bimbingan  

Jumlah jam total pembelajaran 192 jam = 24 hari praktik (4 minggu) dengan 8 kali bimbingan 
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PEDOMAN PELAKSANAAN REMIDIAL  
MAHASISWA PRODI KEPERAWATAN STIKES MATARAM 

 
1. Remidial adalah model evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan untuk memperbaiki 

nilai mahasiswa yang kurang dari standar yang telah ditetapkan yaitu B (70 / 2.93).  
2. Peserta remedial adalah mahasiswa dengan nilai kurang dari 2.75 yaitu nilai C (56 / 2.00 

– 67 / 2.74), dan/atau nilai D (41 / 1.00 – 55 / 1.99).  
3. Nilai maksimal yang bisa diperoleh mahasiswa dengan nilai awal C adalah B (70 / 2.93), 

sedangkan untuk mahasiswa dengan nilai awal D maka nilai maksimal yang bisa 
diperoleh adalah B (68 / 2.93) 

4. Jika nilai remidial lebih rendah dari nilai awal, maka nilai yang digunakan adalah nilai 
awal 

5. Untuk mahasiswa dengan nilai E atau TB tidak diperkenankan mengikuti remedial dan 
harus mengulang mata kuliah pada semester berikutnya atau mengikuti kuliah antar 
semester / semester pendek bila dijadwalkan oleh Ketua Program Studi 

6. Jika ingin meningkatkan nilai, mahasiswa yang berada pada rentang nilai B (68 / 2.75 s/d 
78 / 3.50) diperbolehkan untuk mengikuti remedial dengan nilai maksimal yang dapat 
dicapai adalah 78 / 3.50 (B) 

7. Mahasiswa semester atas dapat mengikuti remedial pada semester bawah (misalnya 
mahasiswa semester VII dapat mengikuti remedial semester V & III)  

8. Pola pelaksanaan Remidial adalah :  
a. Pendaftaran dan pembayaran biaya remedial pada bagian akademik. 
b. Rekapitulasi peserta pada bagian akademik 
c. Permohonan kisi-kisi soal, soal remedial dan kunci jawaban kepada PJMK & Tim 

Dosen Pengampu Mata Kuliah oleh Ketua Program Studi sesuai dengan hasil 
rekapitulasi dari bagian akademik 

d. Penetapan jadwal remedial oleh Ketua Program Studi 
e. Pengumuman kisi-kisi soal oleh dosen PJMK   
f. Perbanyakan soal ujian remedial oleh bagian akademik 
g. Pelaksanaan ujian remedial oleh bagian akademik dan pengawas ujian 
h. Pemeriksaan lembar jawaban dan rekapitulasi nilai oleh PJMK & dosen 

pengampu 
i. Penyerahan nilai oleh dosen PJMK kepada Ketua Prodi ditembuskan kepada 

Bagian Evaluasi 
j. Pengumuman hasil remedial oleh masing-masing dosen PJMK 
k. Distribusi honorarium oleh Bagian Akademik setelah nilai yang diserahkan PJMK 

dicocokkan dengan daftar nama peserta remidial 
9. Formulir pendaftaran yang telah diserahkan pada bagian akademk tidak boleh 

dibatalkan oleh mahasiswa peserta remedial pada setiap item mata kuliah yang telah 
dipilih 

10. Pelaksanaan ujian remedial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan pola 
pelaksanaan seperti pelaksanaan UTS / UAS 

11. Pembiayaan Remidial dibebankan kepada mahasiswa yaitu sebesar Rp. 50.000,- / SKS 
untuk Nilai C, Rp. 100.00,-/SKS untuk nilai D dan Pembiayaan KAS Rp. 150.000,-/SKS 
tanpa jumlah minimal mahasiswa.  

12. Peruntukan pembiayaan remedial adalah :  
a. 50% untuk PJMK dan dosen pengampu mata kuliah 
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b. 25% untuk Institusional Fee STIKES Mataram 
c. 25% untuk biaya pengelolaan (ATK, honor pengawas, koreksi dan pengelola 

remedial) 
13. Dana remedial disimpan oleh Bendahara STIKES Mataram dan penggunaannya dikelola 

dan diketahui oleh Ka.Prodi. 
14. Laporan pertanggungjawaban remedial dibuat setiap menyelesaikan satu periode 

remidial 
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PEDOMAN PELAKSANAAN REMIDIAL KHUSUS SEMESTER VIII KEATAS 
STIKES MATARAM 

 
1. Remidial Khusus Semester VIII keatas adalah model evaluasi pembelajaran yang 

dilaksanakan untuk memperbaiki nilai mahasiswa semester 8 keatas yang kurang dari 
standar yang telah ditetapkan yaitu B (70 / 2.93).  

2. Peserta remedial khusus adalah mahasiswa semester 8 keatas dengan nilai kurang dari 
2.93 yaitu nilai C (55 / 2.00 – 64 / 2.74), dan/atau nilai D (41 / 1.00 – 55 / 1.99).  

3. Nilai maksimal yang bisa diperoleh mahasiswa dengan nilai awal C adalah B (78 / 3.50), 
sedangkan untuk mahasiswa dengan nilai awal D maka nilai maksimal yang bisa 
diperoleh adalah B (68 / 2.75) 

4. Jika nilai remidial lebih rendah dari nilai awal, maka nilai yang digunakan adalah nilai 
awal 

5. Untuk mahasiswa dengan nilai E atau TB pada mata kuliah yang sudah tidak ada di 
kurikulum semester bawah maka diperbolehkan mengikuti remedial khusus dengan 
syarat harus mengikuti 2 kali periode remidial. Remidial pertama untuk memperbaiki 
nilai E / TB menjadi nilai D. Remidial yang kedua untuk memperbaiki nilai D menjadi C / 
B. 

6. Bagi mahasiswa dengan nilai E atau TB pada mata kuliah yang masih ada di kurikulum 
semester bawah (semester IV s/d VIII), dapat mengikuti Kuliah Antar Semester / 
Semester Pendek dengan mekanisme yang diatur kemudian.  

7. Jika ingin meningkatkan nilai, mahasiswa yang berada pada rentang nilai B (68 / 2.75 s/d 
78 / 3.50) diperbolehkan untuk mengikuti Remidial Khusus dengan nilai maksimal yang 
dapat dicapai adalah 70 / 2.93 (B) 

8. Pola pelaksanaan Remidial Khusus adalah :  
a. Pendaftaran dilakukan di PJ Evaluasi Prodi dan pembayaran biaya remedial pada 

Bendahara STIKES Mataram 
b. Rekapitulasi peserta pada bagian akademik 
c. Permohonan kisi-kisi soal, soal remedial dan kunci jawaban kepada PJMK & Tim 

Dosen Pengampu Mata Kuliah oleh Ketua Program Studi sesuai dengan hasil 
rekapitulasi dari bagian akademik 

d. Penetapan jadwal remedial oleh Ketua Program Studi 
e. Pengumuman kisi-kisi soal oleh dosen PJMK   
f. Pelaksanaan remedial khusus oleh PJMK & dosen pengampu 
g. Penyerahan nilai oleh dosen PJMK kepada Ketua Prodi ditembuskan kepada 

Bagian Evaluasi 
h. Pengumuman hasil remedial oleh masing-masing dosen PJMK 
i. Distribusi honorarium oleh Bendahara setelah nilai yang diserahkan PJMK 

dicocokkan dengan daftar nama peserta remidial 
9. Formulir pendaftaran yang telah diserahkan kepada bagian akademik tidak boleh 

dibatalkan oleh mahasiswa peserta remedial pada setiap item mata kuliah yang dipilih 
10. Pembiayaan Remidial dibebankan kepada mahasiswa yaitu sebesar Rp. 50.000,- / SKS 

untuk Nilai C, Rp. 100.00,-/SKS untuk nilai D dan Pembiayaan KAS Rp. 150.000,-/SKS 
tanpa jumlah minimal mahasiswa.  

11. Peruntukan pembiayaan remedial adalah :  
a. 50% untuk PJMK dan dosen pengampu mata kuliah 
b. 25% untuk Institusional Fee STIKES Mataram 
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c. 25% untuk biaya pengelolaan (ATK, honor pengawas, koreksi dan pengelola 
remedial) 

15. Dana remedial disimpan oleh Bendahara STIKES Mataram dan penggunaannya dikelola 
dan diketahui oleh Ka.Prodi. 

16. Laporan pertanggungjawaban remedial dibuat setiap menyelesaikan satu periode 
remidial 
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PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH ANTAR SEMESTER / SEMESTER PENDEK 
STIKES MATARAM 

 
1. Kuliah Antar Semester / Semester Pendek adalah model evaluasi pembelajaran yang 

dilaksanakan untuk memperbaiki nilai mahasiswa semester 8 keatas. Model ini 
diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang masih ada di semester 
bawah namun mempunyai keterbatasan waktu untuk mengulang mata kuliah pada 
semester berikutnya.  

2. Mekanisme pelaksanaan Kuliah Antar Semester / Semester Pendek identik dengan 
pelaksanaan kuliah regular dengan jumlah SKS, jumlah waktu pembelajaran, dan 
GBPP/Silabus yang sama dengan perkuliahan regular, namun dengan pemadatan blok 
waktu 1 s/d 2 bulan (setara 4 s/d 8 minggu efektif) 

3. Peserta Kuliah Antar Semester / Semester Pendek adalah mahasiswa semester 8 keatas 
dengan nilai E atau TB pada mata kuliah yang masih ada pada semester bawah 

4. Nilai maksimal yang bisa diperoleh mahasiswa peserta Kuliah Antar Semester / Semester 
Pendek adalah B  

5. Pola pelaksanaan Kuliah Antar Semester / Semester Pendek adalah :  
a. Pendaftaran dan pembayaran biaya pada bagian keuangan 
b. Rekapitulasi peserta oleh bagian akademik 
c. Penjadwalan perkuliahan oleh Ketua Program Studi 
d. Kontrak belajar oleh dosen PJMK 
e. Pelaksanaan perkuliahan oleh dosen pengampu mata kuliah 
f. Evaluasi pembelajaran di akhir perkuliahan (dapat berupa ujian tulis, quis, 

penugasan, response dan lain-lain) 
g. Rekapitulasi dan penyerahan nilai oleh dosen PJMK kepada Ka. Prodi 

ditembuskan ke bagian evaluasi 
h. Pengumuman nilai oleh bagian akademik 
i. Distribusi honorarium oleh Bagian Keuangan dan Akademik setelah PJMK 

menyerahkan nilai dan telah dicocokkan dengan daftar peserta  
6. Formulir pendaftaran yang telah diserahkan kepada bagian akademik tidak boleh 

dibatalkan oleh mahasiswa peserta pada setiap item mata kuliah yang dipilih 
7. Kuliah Antar Semester / Semester Pendek dilaksanakan oleh PJMK bersama dengan tim 

dosen pengampu mata kuliah 
8. Pembiayaan Kuliah Antar Semester / Semester Pendek dibebankan kepada mahasiswa 

yaitu sebesar Rp. 150.000,- / SKS dengan jumlah minimal peserta 5 mahasiswa. Jika 
peserta kurang dari 5 mahasiswa, Kuliah Antar Semester / Semester Pendek dapat 
dilaksanakan jika peserta bersedia menanggung pembiayaan untuk minimal 5 
mahasiswa.  

9. Jika nilai awal mahasiswa E atau TB disebabkan oleh karena mahasiswa belum mengikuti 
praktik laboratorium / klinik / lapangan, maka mahasiswa harus menempuh praktik 
dengan pembiayaan mandiri (di luar biaya SKS) yang disesuaikan dengan kebutuhan 
biaya operasional laboratorium dan atau lahan praktik. Jika mahasiswa tidak mampu 
melaksanakan praktik dengan biaya mandiri maka diharapkan untuk menempuh ulang 
mata kuliah bersangkutan pada semester bawah.  

10. Kuliah Antar Semester / Semester Pendek bersifat tidak wajib bagi mahasiswa. 
Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti dapat ikut mengulang mata kuliah pada semester 
bawah.  
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11. Pola honorarium Kuliah Antar Semester / Semester Pendek disesuaikan dengan pola 
honorarium diatur dalam standar keuangan 

12. Sebelum didistribusikan dana mahasiswa disimpan pada bendahara dan dikelola serta 
diawasi oleh Ka.Prodi. Setelah didistribusikan kepada PJMK dan dosen maka peruntukan 
sisa dana dibagi dua untuk pengelola dan institusional fee STIKES Mataram. 
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PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN SPP & PRAKTIKUM  
MAHASISWA STIKES MATARAM 

 
Sehubungan dengan penertiban administrasi akademik pada STIKES Mataram, maka 
bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa mulai pada Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2023/2024 pembayaran SPP & Praktikum harus sudah dilaksanakan sebelum 
proses perkuliahan berjalan.  
 
Mekanisme yang diwajibkan adalah :  
1. Pelunasan pembayaran SPP & Praktikum dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum 

proses perkuliahan berjalan. 
2. Pembayaran dilaksanakan pada hari kerja di Bendahara STIKES Mataram, dapat 

dilaksanakan oleh mahasiswa atau orangtua / wali 
3. Setelah melunasi pembayaran, mahasiswa dapat mengambil KHS Semester Ganjil dan 

KRS Semester Genap pada Bagian Akademik STIKES Mataram, serta melaksanakan 
proses bimbingan akademik kepada dosen pembimbing akademik 

4. Setelah melaksanakan proses bimbingan akademik, maka KRS akan diserahkan kembali 
ke bagian akademik sebagai dasar untuk pencetakan daftar absensi mahasiswa semester 
genap.  

5. Jika mahasiswa belum membayar SPP & Praktikum saat proses perkuliahan dilaksanakan 
maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan dianggap 
cuti dalam semester berjalan 
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PEDOMAN PROGRAM BIDIKMISI/KIP KULIAH 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM 

 
A. PENDAHULUAN 

BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara 
ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan 
tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. 
 

B. SYARAT 
Persyaratan Pendaftaran Bidikmisi/KIP Kuliah : 
1. Siswa SMA / SMK / MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 

2022; 
2. Lulusan tahun 2021 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: 

o Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia 
Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau 

o Pendapatan kotor gabungan orang Tua / Wali (suami istri) maksimal sebesar 
Rp. 3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua / 
wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 setiap 
bulannya. 

5. Pendidikan orang Tua / Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4; 
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari 

Kepala Sekolah; 
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan 

ketentuan: 
o PTN dengan pilihan seleksi masuk: 

▪ Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
▪ Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 
▪ Seleksi mandiri PTN 

o Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya 
o PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk 

C. ALUR PENGAJUAN 
1. Melakukan Proses Pendaftaran SPMB dengan mengisi Formulir Pendaftaran 
2. Melengkapi Berkas Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru 

dan Berkas Kelengkapan Pengajuan BIDIKMISI/ KIP Kuliah 
3. Mengikuti Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengerjakan Tes 

Tulis, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara 
4. Setelah dinyatakan lulus, Calon Mahasiswa Baru melakukan daftar ulang dan 

menandatangani Surat Pernyataan Tentang Tata Tertib Proses Akademik dan 
Kesanggupan apabila dinyatakan Lulus dalam pengajuan Program Bidikmisi 

5. Mahasiswa yang dinyatakan Lulus SPMB yang memenuhi syarat dan kriteria 
Bidikmisi/ KIP Kuliah, akan diajukan untuk seleksi penerima Bidikmisi/KIP Kuliah 

6. Proses Pengajuan Bidikmisi/KIP Kuliah 
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D. PERATURAN AKADEMIK 
1. Semua Mahasiswa Penerima Bidikmisi/KIP Kuliah mempunyai Hak dan Kewajiban 

yang sama dalam menerapkan Aturan Akademik yang tertuang dalam Buku Pedoman 
Akademik dengan beberapa Aturan Tambahan terkait tanggung jawab penerima 
Bidikmisi/ KIP Kuliah 

2. Mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah wajib berperan serta akatif pada program 
Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan 

3. Mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah harus mentaati dan berpegang pada surat 
pernyataan yang telah ditandatangani terkait aturan dan konsekuensi proses 
Pendidikan yang harus dijalani 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN METODE PEMBELAJARAN 
UNTUK MAHASISWA 

 
STUDENT CENTERED LEARNING (SCL)  

 

E. Pendahuluan 

Student-centered learning (SCL) merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. Di dalam SCL para peserta 

didik  memiliki dan memanfaatkan peluang dan / atau keleluasaan untuk mengembangkan 

segenap kapasitas dan kemampuannya (prior knowledge and experience) sebagai 

pembelajar sepanjang hayat (“ngangsu kawruh”: cipta, karsa, rasa, dan karya), melalui 

berbagai macam aktivitas.  

Aktivitas peserta didik mencakup pembelajaran aktif dan interaktif yang dikemas 

dalam pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Aktivitas pembelajaran seperti ini 

mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi bidang ilmu yang diminatinya dan 

kemudian membangun pengetahuannya secara bertanggung jawab yang pada akhirnya 

mencapai kompetensi sebagaimana ditetapkan di dalam kurikulum. Selain itu, dengan SCL 

maka para peserta didik berlatih untuk belajar beyond the classroom dan thinking outside 

the box (berpikir di luar pakem yang ada, berpikir secara berbeda  atau dengan 

menggunakan perspektif  baru), serta berlatih memecahkan masalah. Berpikir di luar pakem 

dikenal pula sebagai suatu process of lateral thought.  Pola berpikir seperti ini akan efektif 

manakala institusi pendidikan menyajikan “menu” yang bersifat kontekstual sehingga para 

peserta didik masuk ke dalam pengalaman nyata (minds-on dan hands-on).  

 

F. Metode SCL 

2.1 InD-IVidual Learning   

2.1.1 Definisi  

 
InD-IVidual learning adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas 

inD-IVidual peserta didik. Hal ini dilakukan karena pertimbangan adanya 
perbedaanperbedaan di antara para peserta didik. InD-IVidual learning merujuk pada 
perubahan keahlian, wawasan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh 
seseorang melalui pengalaman, wawasan, dan observasi (Marquardt, 1996). Dapat 
dikatakan bahwa pendidikan formal merupakan satu cara untuk meningkatkan 
kemampuan inD-IVidu, selanjutnya organisasi atau kelompok memperoleh keuntungan 
dari berbagai aktivitas inD-IVidu terdidik tersebut. Berdasarkan pandangan ini, 
pembelajaran merupakan sebuah fenomena dimana organisasi atau kelompok 
memperoleh keuntungan dari anggotanya yang terampil. Pada saat ini, pembelajaran 
inD-IVidu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tetapi pembelajaran organisasi 
tidak akan terjadi tanpa pembelajaran inD-IVidu (Garvin, 2000; Kim, 1993).  

2.1.2 Tujuan  

 
Tujuan  inD-IVidual learning   bagi para peserta didik adalah agar mereka secara 

mandiri dapat mengatur tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang yang 
ingin dicapai, melacak kemajuan dan prestasi selama waktu periode tertentu. Bagi 

BU

KU 

Pa

nd

ua

n 

pel

ak

sa

na

an 

SC

L 

-   

ST

AR

.do

cx 

  ( 

27

0 
  

Kb

), 

La

st 

sa

ve

d:  

Ra

bu, 

02 

Fe

br

ua

ri 

20

11 

  



 

91 
 

dosen/fasilitator inD-IVidual learning memungkinkan tersedianya sistem untuk 
menetapkan dan memantau tujuan pembelajaran setiap peserta didik, mendorong 
peserta didik untuk mengambil kepemilikan pendidikan/pembelajaran mereka sendiri. 
Secara ringkas, dengan inD-IVidual learning memungkinkan dosen/fasilitator dan 
peserta didik dapat mengakses dan menentukan tujuan pembelajaran pribadi, 
mengidentifikasi masalah dan kemajuan dokumen dan hasil dalam format cepat dan 
sederhana.   

2.1.3 Manfaat  

 
Model pembelajaran ini mampu memenuhi kepentingan peserta didik secara inD-

IVidual. Salah satu model pembelajaran inD-IVidu model Keller Plan ialah membuka 
kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut kecepatan masing-masing, 
dengan cirinya adalah: a) memungkinkan peserta didik belajar sendiri; b) 
memperhatikan perbedaan kecepatan belajar peserta didik; c) terdapat kejelasan 
tujuan yang harus dipahami; d) memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif; e) 
secara optimal menerapkan belajar tuntas  

2.1.4 Sifat   

 
Dalam inD-IVidual learning, instruktur/fasilitator sangat terlibat dan responsif 

terhadap kebutuhan inD-IVidual dari setiap peserta dalam mengembangkan dan 
membentuk tujuan dan pencapaian pembelajaran.  

Dalam inD-IVidual learning bukan berarti para peserta didik berada di rumah. 
Mereka berada di ruang kelas, namun masing-masing mengerjakan sesuai tahapan dan 
tanggung jawabnya. Crockett and Foster (2005) menyatakan dalam metode 
pembelajaran ini fasilitator/instruktur memiliki peran yang lebih bersifat pasif, namun 
perlu memperhatikan, mempertimbangkan, dan memenuhi kebutuhan masing-masing 
peserta, sebagai contoh:  

• Tingkat belajar dan gaya belajar,   

• Sikap,  

• Kedewasaan,  

• Minat yang mempengaruhi tingkat belajar,  

• Motivasi,   

• Lingkungan belajar.   

Model  inD-IVidual learning  memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. 
Beberapa kelebihan pembelajaran  tersebut antara lain:  

• Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta didik 

dipertimbangkan.  

• Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan 

waktu yang dapat mereka sesuaikan.  

• Gaya-gaya pembelajaran peserta didik yang berbeda dapat diakomodasikan.   

• Hemat untuk peserta dalam jumlah besar.   

• Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang 

mereka pelajari.  

• Merupakan proses belajar yang bersifat aktif.  

Adapun beberapa kelemahan yang mungkin timbul antara lain:  
• Diperlukan waktu cukup banyak untuk persiapan bahan.   
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• Motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan.  

• Diperlukan perubahan peran instruktur  

2.1.5 Syarat  

 
Syarat-syarat inD-IVidual learning adalah sebagai berikut:  
• Tujuan pembelajaran bervariasi yang ditetapkan sebagai hasil asesmen.  

• Materi pembelajaran yang diberikan dalam suatu kelompok peserta didik 

(inD-IVidual, kelompok, klasikal) adalah sama tetapi kedalaman materi 

pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan tiap siswa.  

• Setiap pokok bahasan yang dipelajari memuat tujuan pembelajaran khusus 

dan jelas.  

• Peserta didik belajar secara tuntas.  

• Peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.   

• Evaluasi peserta didik bersifat criterion-refenced (PAP).  

Salah satu model instrumen  inD-IVidual learning yang sangat populer adalah 
modul. Modul adalah suatu paket pembelajaran yang memuat suatu unit konsep 
pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik sendiri.  

2.1.6 Prinsip  

 
Konsep inD-IVidual learning menjelaskan secara implisit bahwa manusia 

memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah untuk mencapai pendewasaan 
dirinya. Manusia diharapkan selalu mau belajar mengenai lingkungannya (out-side in-
down), dan sekaligus mengenal dan kemudian mengaktualisasikan dirinya (inside up-
out). Diharapkan manusia mampu menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitas 
dirinya, sehingga ia dapat memberikan kontribusi terbaik minimal untuk dirinya, dan 
lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan bagi organisasi, masyarakat, atau 
lingkungannya.  

2.1.7 Prosedur kegiatan  

 
  

Mercer dan Mercer (1989) menyatakan bahwa terdapat empat langkah penting 
dalam  inD-IVidual learning , yaitu:  
• Mengidentifikasikan ketrampilan yang ditargetkan melalui assessment  

• Menentukan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang mungkin dapat memudahkan 

(memfasilitasi) pembelajaran.  

• Merencanakan pembelajaran.  

• Memulai pembelajaran yang mengatur data harian.  

• Menentukan bagian dari proses belajar dinegosiasikan oleh peserta didik dan 

fasilitator/dosen.  

Lebih lanjut Mercer dan Mercer (1989) menyajikan contoh prosedur kegiatan 
pembelajaran inD-IVidual sebagai berikut:  

 •  Presentasi  
▪ Pendahuluan; Fasilitator/pendidik menyampaikan sasaran ketrampilan 

belajar yang dibutuhkan yang merupakan tanggungjawab peserta didik 

terhadap pembelajaranya  
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▪ Demonstrasi dan Modeling; fasilitator/pendidik membagi/mengelompokkan 

sasaran ketrampilan yang akan dicapai ke dalam komponen-komponen 

sehingga menjadi sub-sub yang lebih kecil. Selanjutnya, fasilitator/pendidik 

mendemontrasikannya atau memberi contoh dari sub ketrampilan tersebut 

sehingga peserta didik memahami tugasnya.  

• Controlled Practice (peserta didik melakukan tugas dengan bimbingan dan 

pengawasan fasilitator/pendidik)  

▪ Peserta didik melakukan tugas yang dipilih dengan bimbingan dan 

pengawasan dari fasilitator/pendidik, kemudian fasilitator/pendidik 

memberikan umpan balik dan pemantapan.  

▪ Peserta didik melakukan tugas yang sejenis dengan bimbingan dan 

pengawasan dari fasilitator/pendidik, kemudian fasilitator/pendidik 

memberikan umpan balik dan pemantapan.  

• Independent Practise (peserta didik melakukan tugas tanpa bimbingan dan 

pengawasan fasilitator/pendidik)  

• Peserta didik melakukan tugas dengan criteria yang telah ditetapkan, 

kemudian fasilitator/pendidik memberikan umpan balik dan pemantapan.  

• Peserta didik melakukan tugas-tugas yang sejenis secara bervariasi 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian fasilitator/pendidik 

memberikan umpan balik dan pemantapan.  

2.1.8 Bentuk pembelajaran  

 
Crockett and Foster (2005) menyatakan jenis utama dari  inD-IVidual learning 

adalah sebagai berikut:  
• Distance learning (pembelajaran jarak jauh)   

• Resource-based learning (pembelajaran langsung dari sumber)   

• Computer-based training (pelatihan berbasis komputer)   

• Directed private study (belajar secara privat langsung)   

2.1.9 Evaluasi  

 
Proses pembelajaran merupakan salah faktor yang penting untuk mencapai 
tujuan pembelajaran, sedangkan salah satu faktor penting untuk mengetahui 
keefektivan pembelajaran adalah evaluasi baik terhadap proses maupun hasil 
pembelajaran.   

Evaluasi yang biasa dilakukan adalah melalui tes obyektif dan uraian. Selain 
jenis evaluasi tersebut, terdapat pula jenis evaluasi lain yang berorientasi pada 
pengungkapan kompetensi siswa, yaitu:  

• Portofolio  

Penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam pelaksanaan 
penilaian kinerja. Portofolio merupakan suatu kumpulan atau berkas bahan 
pilihan yang dapat memberikan informasi bagi penilaian peserta didik secara 
obyektif.  

• Penilaian proyek   

Sistem penilaian yang berdasarkan tugas yang harus diselesaikan peserta 
didik dalam periode tertentu.  

• Penilaian berbasis karya peserta didik  
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Penilaian terhadap penguasaan peserta didik pada suatu ketrampilan dalam 
membuat suatu hasil kerja dan kualitas hasil kerja pesera didik.  
  

Nilai akhir ditentukan oleh persentase masing-masing komponen penilaian/evaluasi 
dan ditentukan oleh ketercapaian kompetensi yang direncanakan pada awal proses 
pembelajaran inD-IVidual.  
2.1.10 Referensi  

 
Anonimous, www.pearsoncustom.com/...learning.../pdf/.../InD-

IVidualLearningPlan_W.pdf, akses pada 14 Mei 2010  
Crockett , M.,and Foster, J. 2005., Paket Bahan Pelatihan bagi Instruktur, 

http://www.ica-sae.org/trainer/indonesian/p14.htm, diakses pada tanggal 
26 Oktober 2009  

Garvin, D.A. 2000. Learning in Action: A Guide to Putting the Learning 
Organization to Work, Boston: Harvard Business School Press.  

Kim, D.H. 1993. The Link between InD-IVidual and Organizational Learning, Sloan 
Management Review, fall, pp.37-50.  

Marquard, M. J. 1996 Building the learning organization – a systems approach to 
quantum improvement and global success. New York, McGraw-Hill.  

Mercer and Mercer. 1989 Teaching student with learning problems. Merrill 
Publishing Company, USA.  

BU

KU 

Pa

nd

ua

n 

pel

ak

sa

na

an 

SC

L 

-   

ST

AR

.do

cx 

  ( 

27

0 
  

Kb

), 

La

st 

sa

ve

d:  

Ra

bu, 

02 

Fe

br

ua

ri 

20

11 

  

http://www.pearsoncustom.com/...learning.../pdf/.../IndividualLearningPlan_W.pdf
http://www.pearsoncustom.com/...learning.../pdf/.../IndividualLearningPlan_W.pdf


 

95 
 

2.2  Autonomous Learning   
2.2.1 Definisi  

 
          Autonomous learning adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas 
peserta didik, baik secara inD-IVidual maupun kelompok dengan memberikan otonomi 
yang seluas-luasnya dalam memilih substansi yang akan dipelajari, metoda di dalam 
mempelajarinya, serta sumber pembelajarannya.  
         Autonomous learning  memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pembelajaran 
yang berpusat pada dosen/fasilitator. Kesamaannya adalah bahwa di antara 
pembelajaran otonomi dan pembelajaran berpusat pada dosen/fasilitator sama-sama 
merupakan dua proses pembelajaran yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendidik 
anak-anak segenap bangsa di dunia dengan metoda-metoda yang berbeda-beda satu 
sama lain.   
         Adapun  perbedaannya adalah bahwa pembelajaran berpusat pada 
dosen/fasilitator berusaha membuat peserta didik untuk mengikuti segala sesuatu yang 
disampaikan oleh dosen/fasilitator mereka, sementara pembelajaran otonomi 
cenderung untuk membuat peserta didik berbuat lebih independen, lebih mampu 
memandu diri sendiri, dan berfikir secara mendalam.   
           Pembelajaran berpusat pada dosen/fasilitator merupakan salah satu bentuk dari 
proses pembelajaran dengan memfokuskan pada dosen/fasilitator sebagai instuktur 
atau pemberi pengaruh besar dalam proses pembelajaran.   
          Menurut Stephen Downes, pada jenis proses pembelajaran berpusat pada 
dosen/fasilitator, peserta didik dibutuhkan untuk melengkapi disain aktivitas yang di 
siapkan dosen/fasilitator untuk mengembangkan tujuan mereka. Di kelas pembelajaran 
berpusat pada dosen/fasilitator, pengetahuan secara primer datang dari dosen atau 
fasilitator. Dosen atau fasilitator merupakan sumber informasi primer. Lebih dari itu, 
peserta didik di dalam model ini menerima pengetahuan dan informasi secara pasif. 
Sementara itu pada kelas pembelajaran otonomi, para peserta didik memiliki 
wewenang yang besar di dalam menentukan materi, metoda, dan sumber 
pembelajarannya.  

2.2.2 Tujuan  

 
            Tujuan dari proses autonomnous learning ini adalah membuat peserta didik 
mampu menjalankan proses pembelajaran secara mandiri, dalam arti dapat 
mengetahui dan mampu secara mandiri menetapkan mengenai apa yang ingin 
dipelajari, dapat memilih metoda pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, 
serta dapat memilih sendiri sumber belajar yang dapat di aksesnya.  

2.2.3 Manfaat  

 
          Model atau proses autonomous learning  ini sangat bermanfaat bagi peserta didik 
secara inD-IVidual maupun kelompok, di dalam memenuhi kebutuhannya untuk 
memilih materi, memilih metoda pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, 
serta  mampu memilih sumber pembelajaran yang dapat diakses.  

2.2.4 Sifat  

 
             Sesuai dengan namanya, autonomous learning memiliki sifat otonom bagi 
peserta didik di dalam menjalankan proses pembelajarannya. Andaikan ada peran serta 
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dosen/fasilitator, maka sifatnya hanya sekedar menjadi sumber inspirasi dan sebagai 
pengarah saja, selebihnya segala keputusan berada di pihak peserta didik.  

2.2.5 Syarat  

 
Mengingat autonomous learning ini merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang benar-benar memberikan peluang kepada peserta didik untuk memenuhi apa yang 
menjadi keinginan peserta didik dan mengenai apa yang akan dilakukan peserta didik, 
maka untuk menjalankan proses pembelajaran ini peserta didik harus memenuhi 
beberapa syarat sebagai berikut :  

a. Mengetahui mengenai apa yang ingin dipelajari  

b. Mampu menetapkan tujuan  

c. Mampu memahami kompetensi lulusan program studinya  

d. Mampu menyusun desain pembelajaran yang meliputi: deskripsi materi yang 

ingin dipelajari, tujuan, analisis pembelajaran, metoda, dan sumber 

pembelajaran, serta mampu pula menyusun kontrak pembelajaran untuk 

dibicarakan bersama dosen/fasiltator.  

e. Selain syarat bagi peserta didik, diperlukan juga syarat pagi penyelenggara 

proses pembelajaran untuk menyiapkan sarana pendukung proses 

pembelajaran otonomi yang sudah pasti akan memerlukan sarana prsarana 

komunikasi dan informasi yang memadai, seperti : komputer, jaringan internet, 

perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.   

2.2.6 Prinsip  

 
            Prinsip proses autonomous learning mendasarkan diri pada kesadaran bahwa 
pada setiap manusia di dapati kemampuan untuk mengembangkan dirinya sesuai 
dengan kondisi yang dimiliki setiap manusia.  
           Douglass Mc Gregor mengemukakan teori X dan Y yang menyatakan bahwa 
manusia itu : Pertama, pada dasarnya cenderung tidak bekerja, perlu dipaksa, diawasi, 
dan bahkan diancam, serta diarahkan ; sedangkan yang kedua, pada dasarnya manusia 
ingin mencapai kepuasan, ingin bertanggung-jawab, ingin mengembangkan 
kreativitas, manusia ingin memanfaatkan potensinya, dan pemaksaan atau apalagi 
ancaman bukan satu-satunya jalan untuk mencapai keberhasilan.  
          Dengan kesadaran kondisi di atas, maka proses autonomous learning, ini 
berprinsip pada pemberian wewenang, hak, dan kewajiban kepada setiap peserta 
didik untuk menentukan secara otonom di dalam memenuhi kebutuhan di dalam 
menjalankan proses pembelajarannya.  

   

2.2.7 Prosedur  

 
           Proses autonomous learning ini dilaksanakan dengan rangkaian prosedur adalah 
sebagai berikut:  

a. Dosen/fasilitator melakukan koordinasi proses pembelajaran;  

b. Dosen/fasilitator menjelaskan mengenai bentuk pembelajaran;  

c. Dosen/fasilitator mempersilahkan peserta didik untuk menyusun desain 

pembelajaran, program pembelajaran, dan kontrak pembelajaran;  
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d. Peserta didik menyusun desain pembelajaran, program pembelajaran, dan kontrak 

pembelajaran;  

e. Peserta didik menghimpun materi pembelajaran secara otonom;  

f. Peserta didik memilih metoda pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya secara 

otonom;  

g. Peserta didik memilih sumber pembelajaran yang dapat diakses secara otonom.  

  

2.2.8 Bentuk Kegiatan/Strategi  

 
          Proses pembelajaran otonomi dapat dilaksanakan melalui berbagai cara atau 
bentuk, antara lain:  

a. Berdasar jumlah peserta didik  

• Pembelajaran inD-IVidual  

• Pembelajaran kelompok  

b. Berdasar jarak peserta didik dan dosen/fasilitator   

• Face to face learning  

• Distance learning  

c. Berdasar sumber pembelajaran  

• Hard copy  

• Soft copy   

2.2.9 Evaluasi  
                    Proses autonomous learning   perlu dievaluasi dengan serangkaian langkah dan 
perangkat sebagai berikut:  

a. Pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat intervensi dosen/fasilitator; makin 

banyak intervensi, maka semakin buruklah pelaksanaan proses pembelajaran ini.  

b. Pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketergantungan peserta didik terhadap 

dosen/fasilitator menyusun desain pembelajaran yang meliputi :  

• deskripsi materi yang ingin dipelajari, tujuan, analisis pembelajaran, metoda, 

dan sumber pembelajaran, serta dalam menyusun kontrak pembelajaran  

• makin tinggi ketergantungan, maka pelaksanaan proses pembelajaran ini 

semakin buruk.  

c. Pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketergantungan peserta didik terhadap 

pihak lain menyusun desain pembelajaran yang meliputi :  

• deskripsi materi yang ingin dipelajari, tujuan, analisis pembelajaran, metoda, 

dan sumber pembelajaran, serta dalam menyusun kontrak pembelajaran.  

• makin tinggi ketergantungan, maka pelaksanaan proses pembelajaran ini 

semakin buruk, karena menunjukan bahwa otonomi peseta didik belum 

dipenuhi.  

2.2.10 Referensi  

 
Anonimus, www.pearsoncustom.com/...learning.../pdf/.../InD-IVidualLearning 

Plan_W.pdf, akses pada 14 Mei 2010  
Anonimus,  Adult literacies online, http://www.aloscotland.com/alo/141.html , akses 

pada 14 Mei 2010  
Knowless, Malcolm, Learning Contruct dalam e-Learning, http://www. Teknologi 

pendidikan.net, akses pada 27 Oktober 2008  
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2.3 Active Learning   

2.3.1 Definisi  

 
Active learning adalah aktivitas yang dikerjakan oleh peserta didik di dalam mau 

pun di luar kelas, tidak hanya secara sebatas pasif mendengarkan fasilitator. Active 
learning adalah proses dimana peserta didik terlibat lebih banyak di dalam penugasan  
seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Collaborative learning, Cooperative learning, 
problem based learning, case based learning dan simulasi merupakan contoh 
pembelajaran yang menerapkan active learning.   

Active learning mengacu pada teknik di mana peserta didik melakukan lebih 
banyak aktivitas dan bukan hanya  mendengarkan fasilitator. Peserta didik melakukan 
beberapa hal termasuk menemukan, mengolah, dan menerapkan informasi. 
Pembelajaran aktif diturunkan dari dua asumsi dasar : (a) pembelajaran dilaksanakan 
secara alami melalui usaha secara aktif, dan (b) peserta didik yang beragam belajar 
dengan gaya belajar yng beragam pula (Meyers dan Jones, 1993).   

Hal yang sangat penting untuk diingat adalah, bahwa pengajar perlu mengetahui 
kondisi kelas dan peserta didik, serta  tidak seharusnya pembelajaran aktif 
diselenggarakan tanpa makna dan tujuan. Elemen dari pembelajaran aktif adalah 
berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan merefleksikan (Meyers dan Jones, 
1993).  Bonwell dan Eison (1991) menyatakan beberapa karakteristik pembelajaran aktif 
yaitu: peserta didik dilibatkan lebih dari sekedar mendengar, penekanan pada 
pengiriman informasi dan lebih pada pengembangan keahlian, peserta didik dilibatkan 
secara lebih dalam proses berpikir (analisis, sintesis, dan evaluasi), peserta didik 
dilibatkan dalam kegiatan (membaca, diskusi,dan menulis), dan lebih melibatkan pada 
eksplorasi sikap dan penilaiannya.  

 
Gambar 1. Keefektivan Model Pembelajaran 

       (Sumber: Edgar Dale. Audio-Visual Methods in Teaching. Holt, Rinehart and Winston)  
  

Gambaran di atas menunjukkan dua kelompok model pembelajaran yaitu 
pembelajaran pasif dan pembelajaran aktif. Gambaran tersebut juga menunjukkan 
bahwa kelompok pembelajaran aktif cenderung membuat mahasiswa lebih cepat dan 
taham lama dalam mengingat (retention rate of knowledge) materi kuliah. Oleh sebab 
itu dalam praktik pembelajaran,  model pembelajaran aktif ini merupakan alternatif yang 
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harus diperhatikan jika kualitas lulusan ingin diperbaiki. Penggunaan cara-cara 
pembelajaran aktif baik sepenuhnya atau sebagai pelengkap cara-cara belajar tradisional 
akan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran 
aktif,  yaitu saat menyesuaikan  dengan pengampunya (fasilitator), peserta didik yang 
lebih menyukai pembelajaran pasif, atau jumlah peserta didik yang banyak (kelas besar). 
Selanjutnya kita harus mampu menyiapkan para peserta didik agar mereka tidak merasa 
canggung dalam proses pembelajaran. Persiapan tersebut mencakup hal-hal sebagai 
berikut:  

a. menyampaikan tujuan dan manfaat teknik pembelajaran aktif secara eksplisit 

kepada peserta didik  

b. mengumpulkan umpan balik dari setiap aktifitas yang telah dilaksanakan dari 

peserta didik untuk peningkatan di masa yang akan datang   

c. memberi contoh teknik-teknik pembelajaran yang biasanya dilakukan 

untuk;teknik pembelajaran aktif dapat terjadi di dalam atau di luar kelas 

(misalnya simulasi komputer, masa latihan suatu keahlian, browsing, diskusi 

dengan fasilitas internet di kelas).   

Pembelajaran aktif dapat  diterapkan terhadap semua tingkatan peserta didik dari 
tingkat pertama hingga tingkat akhir. Mengajar di kelas besar dimungkinkan 
menggunakan teknik pembelajaran aktif, dalam kenyataannya, merupakan suatu hal 
yang penting untuk memperkenalkan minat dan pembelajaran dalam kelas besar. Di 
bawah ini, kita tawarkan beberapa contoh dalam teknik pembelajaran aktif di kelas 
kecil maupun kelas besar, dan dengan berbagai  tingkat peserta didik.   

Istilah active learning mengacu kepada teknik instruksional interaktif yang 
mengharuskan peserta didik melakukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, 
sintesis, dan evaluasi.  Peserta didik dalam melakukan pembelajaran aktif bisa 
menggunakan sumber daya di luar pengajar seperti perpustakaan, sites Web, 
wawancara, atau focus group, untuk memperoleh informasi.  Mereka dapat 
menujukkan kemampuannya dalam hal menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi 
melalui proyek, presentasi, eksperimen, simulasi, magang, praktikum, proyek studi 
independen, pengajaran kepada sejawat, permainan peran, atau dokumen tertulis. 
Peserta didik yang terlibat dalam active learning seringkali mengorganisasikan 
pekerjaannya, informasi riset, diskusi dan menjelaskan gagasan, mengamati 
demonstrasi atau fenomena, menyelesaikan masalah dan memformulasikan 
pertanyaan yang dimilikinya.  Active learning seringkali dikombinasikan dengan 
pembelajaran kerjasama atau kolaborasi di mana peserta didik bekerja secara interaktif 
dalam tim yang memajukan ketergantungan dan pertanggungjawaban inD-IVidual 
untuk mencapai tujuan bersama.  Sebagai tambahan, pembelajaran aktif bisa 
menunjukkan berbagai kecerdasan.  

2.3.2 Tujuan  

 
Active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil 
belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristika pribadi yang mereka miliki. Di 
samping itu active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik 
agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.  
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2.3.3 Manfaat  
 

Active learning adalah segala bentuk 
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 
berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu 
sendiri baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik 
maupun peserta didik dengan pengajar.   

 
2.3.4 Sifat  

 
Menurut Bonwell (1995), pembelajaran aktif memiliki 

berbagai macam karakteristika sebagai berikut:  
• Penekanan  proses  pembelajaran  bukan  pada penyampaian informasi oleh 

pengajar melainkan pada  

pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau 
permasalahan yang dibahas,  

• Peserta didik tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif tetapi mengerjakan 

sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah,  

• Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

kuliah,  

• Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis dan melakukan 

evaluasi,  

• Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.  

  

Di samping karakteristika tersebut di atas, secara umum suatu proses active 
learning memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi yang timbul 
selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence dimana 
konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama 
melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap inD-IVidu harus terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran dan pengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap 
peserta didik sehingga terdapat akuntabilitas inD-IVidual. Ketiga, proses pembelajaran 
aktif ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi 
sehingga akan memupuk social skills.   

Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga 
penguasaan materi juga meningkat. Suatu studi yang dilakukan Thomas (1972) 
menunjukkan bahwa setelah 10 menit kuliah, peserta didik cenderung akan kehilangan 
konsentrasinya untuk mendengar kuliah yang diberikan oleh pengajar secara pasif. Hal 
ini tentu saja akan makin membuat pembelajaran tidak efektif jika kuliah terus 
dilanjutkan tanpa upaya-upaya untuk memperbaikinya. Dengan menggunakan cara-cara 
pembelajaran aktif hal tersebut dapat dihindari. Pemindahan peran pada peserta didik 
untuk aktif belajar dapat mengurangi kebosanan ini bahkan bisa menimbulkan minat 
belajar yang besar pada peserta didik. Pada akhirnya hal ini akan membuat proses 
pembelajaran mencapai learning outcomes yang diinginkan.  

2.3.5 Syarat  

 
Untuk menerapkan pembelajaran aktif beberapa hal harus diperhatikan agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai sebagaimana mestinya. Melupakan hal-hal ini dapat 
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saja membuat pembelajaran aktif tidak berhasil dan mengakibatkan tujuan 
pembelajaran tidak tercapai.  

  

 a.  Tujuan pembelajaran aktif harus dinyatakan dengan jelas  
• Harus diingat bahwa tujuan pembelajaran aktif adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir analitis dari peserta didik dan meningkatkan kapasitas 

peserta didik untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi 

kuliah yang diberikan. Pembelajarn aktif tidak semata-mata digunakan untuk 

menyampaikan informasi saja.   

• Lebih jauh lagi, pembelajaran aktif ini memiliki konsekuensi pada peserta didik 

untuk mempersiapkan diri dengan baik di luar jam kuliah. Peserta didik memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mencari seluas-luasnya materi yang 

melatarbelakangi perkuliahan sehingga dapat berpartisipasi dengan baik dalam 

perkuliahan  

• Pembelajaran aktif ditujukan agar peserta didik secara aktif bertanya dan 

menyatakan pendapat dengan aktif selama proses pembelajaran. Dengan 

proses seperti ini diharapkan peserta didik lebih memahami materi kuliah.  

  

 b.  Peserta didik harus diberitahu apa yang akan dilakukan  
• Pada saat awal kuliah – pada saat menjelaskan silabus kuliah – peserta didik 

harus diberi penjelasan apa yang akan dilakukan sehingga peserta didik dapat 

mengerti apa yang diharapkan darinya selama proses pembelajaran  

• Tekankan penjelasan tersebut berulang-ulang sehingga peserta didik memiliki 

kesadaran dan keinginan yang tinggi untuk berpartisipasi.  

   

 c.  Memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi  
Diskusi dalam kelas merupakan tanggungjawab pengajar untuk menjaganya dalam alur 
dan tempo yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi adalah 
sebagai berikut:  

• buat ringkasan dan hal-hal penting yang menjadi pendapat peserta didik serta 

kembalikan ke dalam diskusi untuk dapat mengundang pendapat-pendapat lain,  

• terima terlebih dahulu semua pendapat yang berkembang dan beri kesempatan 

yang sama pada pendapat-pendapat lain,  

• tunggu sampai beberapa peserta didik mengemukakan pendapat sebelum 

pengajar memberikan komentar,  

• setiap saat temukan isu penting yang menjadi bahasan dalam materi kuliah dan 

berikan penjelasan lebih lengkap dan arahkan diskusi pada isu-isu berikutnya.  

  

 d.  Pertimbangkan teknik pembelajaran aktif yang dipergunakan  
Setiap cara atau teknik dalam pembelajaran aktif memerlukan persiapan-persiapan 
yang berbeda tingkat kemudahannya begitu pula dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu 
perlu dipertimbangkan dengan baik teknik yang akan dipergunakan. Kombinasi 
beberapa cara sepanjang semester merupakan cara terbaik.  
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 e.  Penciptaan iklim pembelajaran aktif  
Iklim pembelajaran aktif harus dapat diciptakan oleh pengajar. Beberapa cara untuk 
menciptakan ini adalah sebagai berikut:  

• pada awal pertemuan minta peserta didik untuk menjelaskan ringkasan materi 

yang dibahas pada pertemuan sebelumnya  

• pada awal pertemuan minta peserta didik untuk memberikan pandangan serta 

perkiraan mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.  

• berikan contoh-contoh soal dan mintakan peserta didik untuk menyelesaikannya 

secara bersama  

• secara periodik, hentikan memberi penjelasan dan minta peserta didik untuk 

membuat ringkasan mengenai materi yang telah dibicarakan selama 2 menit. 

Kemudian minta peserta didik mendiskusikannya dengan teman yang duduk di 

sebelahnya selama 2 menit.  

• bentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas untuk mendiskusikan suatu topik, 

latihan mengerjakan soal, atau membuat ilustrasi konsep yang dipelajari pada 

saat pertemuan tersebut.  

• minta peserta didik pada akhir pertemuan untuk membuat pertanyaan atas 

materi pertemuan dan menukarkannya dengan teman yang duduk di dekatnya, 

kemudian minta mereka menjawabnya pada pertemuan verikutnya.  

• minta peserta didik untuk menilai learning objective mana yang telah dicapai 

dengan pembahasan materi pada pertemuan tersebut.  

2.3.6 Prinsip  

 
Belajar bekaitan dengan jiwa yang sangat aktif serta untuk memperoleh 

informasi yang diterima, menyimpannya harus mengadakan transfromasi menuju ke 
arah konstruktif dan mampu merencanakan sesuatu. Di sisi lain pembelajaran aktif 
berorientasi pada fisik dan non fisik keterlibatan langsung lebih banyak pembinaan 
dinamis, energik mampu beraksi serta memiliki kecenderungan konstruktif. 
Pembelajaran bermakna jika para pembelajar dapat secara aktif berinteraksi dengan 
lingkungan dan mampu menganalisis hasil pembelajaran yang sangat berpengaruh 
pada siswa diantaranya:  melihat kreatifitas siswa itu sendiri,  penuh dengan nilai 
kedewasaan,  penuh dengan nuansa berfikir kritis,  dan memiliki tanggungjawab moral 
yang tinggi. Oleh karena itu pembelajaran aktif mencoba menjawab tradisi 
pembelajaran kita agar lebih maju dan inovatif di lembaga sekolah kita sekarang. 
Harapan kita sekarang terciptanya lingkungan yang rileks,  menyenangkan,  tidak 
membuat siswa menjadi stress,  aman,  menarik dan ragu melakukan kesalahan untuk 
mencapai keberhasilan yang tinggi.  

 
2.3.7 Prosedur  

 
 a.  Penentuan kebutuhan untuk pembelajaran dan peserta didik  

• Langkah pertama dalam merencanakan program aktifitas pembelajaran untuk 

menentukan kebutuhan pembelajaran dan mencari segala kemungkinan 

mengenai pegaruh pada peserta didik  
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• Apabila informasi tersebut tidak dapat ditemukan untuk pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian sebaiknya dilakukan dengan mulai saat mengawali 

program  

• Data penilaian diperoleh, hasil lebih baik untuk perencanaan, pembiasaan, dan 

memodifikasi rancangan  pembelajaran.  

 b.  Menyusun hasil  pembelajaran (secara umum)  
• Melalui penilaian data dalam pemikiran, mengidentifikasi potensi tujuan 

pembelajaran untuk peserta didik. Dengan kata lain, menggambarkan kebutuhan 
mereka dalam area untuk mempengaruhi kesadaran, pemahaman kognitif, 
pembetukan tingkah laku, pemecahan masalah dalam kehidupan nyata, dan 
penerapan dalam pekerjaan.  

 c.  Menetapkan tujuan Pembelajaran  
• Untuk mendapatkan paparan dari pembelajaran peserta didik untuk pengalaman 

dan hasil yang ingin kita dapatkan  

• Setiap tujuan umum pembelajaran akan memiliki satu atau lebih tujuan, saat 

bertemu, akan menyelesaikan tujuan tersebut  

• Pernyataan dari tujuan akan membuat sarana yang efektif untuk melakukan 

pengelolaan, monitor, dan mengevaluasi pembelajaran.  

 d.  Merancang aktifitas pembelajaran  
• Pernyataan tujuan secara jelas dan eksplisit, kita harus merancang aktifitas 

pembelajaran untuk mencapainya  

• Pada tahap ini kecukupan untuk secara garis besar (metode dan fomat) dari 

semua aktivitas yang yang akan sangat penting untuk setiap tujuan dalam 

program pembelajaran.  

• Daftar kemungkinan dalam pensil, kartu index, pada computer pribadi, atau 

medium yang dapat dihapus atau disusun ulang.  

 e.  Rangkaian aktifitas pembelajaran  
• Permainan dalam model pembelajaran melalui aktivitas dilakukan sampai 

mendapatkan rangkaian yang memiliki perpaduan yang tepat  

• Pertimbangan pada rancangan yang diperlukan di awal, pertengahan, dan akhir 

dari kegiatan pembelajaran  

• Penyesuaian alur perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran .  

 f.   Mengawali rencana secara terperinci  
• Merinci aktivitas di awal sangat diperlukan, yaitu bagaimana melakukan  

keseluruhan rancangan pembelajaran  

• Memutuskan waktu yang tepat, komentar awal, titik kunci dan instruksi, bahan, 

penyesuaian, dan arahan untuk penyelsaiaan.  

 g.  Meninjau kembali rancangan secara rinci  
• Secara mental, rancangan dijalankan, D-IVisualisasikan, dan dipadukan dengan 

pengalaman peserta didik  

• Peninjauan kembali terhadap rincian (berdasarkan waktu, fakta, dan instruksi, 

oleh sebab itu setiap komplemen kegiatan yang mendahului atau mengikuti.   

 h.  Mengevaluasi hasil keseluruhan  
• Memeriksa program keseluruhan untuk melihat apakah delapan karakter dari 

program pembelajaran aktif tadi berjalan  
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• Jika ditemukan kekurangan terhadap poin hasil evaluasi, lakukan perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik.  

  

Banyak fasilitator di perguruan tinggi saat ini ingin merubah pembelajaran pasif menjadi 
pembelajaran aktif, untuk menemukan langkah yang lebi baik untuk melibatkan peserta 
didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi  bayak fasilitator merasa memerlukan 
bantuan dalam membayangkan apa yang dikerjakan, di dalam maupun luar kelas, bahwa 
terdapat arti untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran aktif.  
Model di bawah ini menawarkan langkah dengan mengkonsep proses pembelajaran 
dalam langkah di mana pembantu fasilitator mengidentifikasi arti bentuk pembelajaran 
aktif.  

A Model of Active Learning 

 EXPERIENCE OF: DIALOGUE WITH:  

 
Explanation of the Components 

  

Model ini menyarakan bahwa kegiatan pembelajaran melibatkan beberapa macam 
pengalaman atau beberapa macam dialog. Dua hal utama dari dialog tersebut yaitu 
“dialog dengan diri sendiri” (dialogue with self) dan “dialog dengan yang lain” 
(dialogue with others). Dua hal utama dari pengalaman pembalajaran  adalah 
“pengamatan” (observing)  dan “pengerjaan” (doing).  
  

Dialogue with self:   

Apa yang terjadi saat peserta didik merefleksikan suatu topik, sebagai contoh 
mereka bertanya pada diri sendiri apa yang mereka pikirkan atau apa yang 
seharusnya dipikirkan, apa yang mereka rasakan mengenai topik, dan hal lainnya. Ini 
adalah “berpikir tentang pemikiran sendiri” tetapi hal tersebut ditujukan pada alur 
pertanyaan yang lebih luas daripada hanya perhatian kognitif. Sebagai fasilitator 
dapat bertanya kepada peserta didik, dalam skala kecil, misal untuk mencari jurnal 
tertentu, atau dalam arti luas, misal untuk meningkatkan sebuah teori pembelajaran. 
Dalam hal lain, peserta didik dapat menuliskan mengenai apa yang mereka pikirkan, 
bagaimana mereka belajar, apa peran pengetahuan ini atau permainan 
pembelajaran dalam kehidupannya, bagaimana mereka merasakan, dan lainnya.  

Dialogue with others  

Hal ini bisa dan dikerjakan dalam berbagai hal. Dalam pengajaran tradisional, 
saat peserta didik membaca sebuah buku teks atau mendengarkan fasilitator, 
mereka mendengarkan orang lain (fasilitator, pengarang buku). Hal ini dapat dilihat 
sebagai dialog parsial akan tetapi hal ini terbatas karena tidak ada aktivitas 

DOING SELF 

OBSERVING OTHERS 
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perubahan dua arah. Keberagaman bentuk dinamis dan aktif dari dialog terjadi saat 
fasilitator mengarahkan dan memotivasi diskusi sebuah topic dalam kelompok kecil. 
Kadangkadang fasilitator juga dapat mencari langkah kreatif untuk melibatkan 
peserta didik dalam situasi dialog dengan orang selain peserta didik (sebagai contoh 
praktisi, tenaga ahli), tidak hanya di dalam kelas namun juga di luar kelas. Siapapun 
yang diajak berdialog dapat melalui kegiatan keseharian, melalui tulisan, atau melalui 
email.  

Observing:  

Hal ini terjadi saat peserta didik melihat atau mendengarkan seseorang 
melakukan sesuatu yang berhubungan pada apa yang mereka pelajari. Hal ini bisa 
jadi merupakan suatu pengamatan seorang fasilitator untuk mengerjakan sesuatu 
(contoh. bagaimana saya memberikan kritik pada sebuah novel), mendengarkan 
pada penampilan seorang professional (contoh pemusik), atau pengamatan 
terhadap fenomena yang telah dipelajari (alami, sosial, dan budaya). Kegiatan untuk 
mengamati terkadang bisa secara langsung atau dialami oleh dirinya sendiri.  Sebuah 
pengamatan langsung berarti peserta didik melakukan pengamatan terhadap 
kegiatan nyata, secara langsung: pengamatan dilakukan oleh orang lain saat simulasi 
pada kejadian nyata. Sebagai contoh, pengamatan langsung mengenai kemiskinan 
mungkin saja untuk pembelajar secara aktual menuju di mana lokasi masyarakat 
berpenghasilan rendah tinggal dan bekerja, dan meluangkan waktu untuk 
mengamati kehidupan mereka. Suasana pembelajaran yang sifatnya langsung seperti 
yang mereka rasakan  atau pengamatan secara tidak langsung pada topik yang sama 
dapat dilakukan dengan menonton bioskop melibatkan masyarakat miskin atau 
membaca cerita yang ditulis oleh atau mengenai mereka.  

Doing:  

Hal ini mengacu kepada aktivitas pembelajaran dimana pembelajar secara actual melakukan 
sesuatu:  

Rancangan sarana penyimpan air (keteknikan), menentukan band SMA (pendidikan 
kesenian), rancangan dan atau melakukan sebuah percobaan (alami dan ilmu sosial), 
kritik sebuah argumen atau lembaran tulisan (humaniora), penyelidikan terhadap 
sejarah lokal (sejarah), menyusun presentasi lisan(komunikasi), dan lainnya.  
 
2.3.8 Bentuk kegiatan/strategi  

 
Beberapa metode untuk penerapan active learning yaitu (Silberman, 1996) :  

a. The Company You Keep (teman yang anda dekati)  
Metode ini digunakan untuk membantu siswa sejak awal agar lebih mengenal satu sama lain 
sehingga aktivitas kelas bergerak dengan cepat dan amat menyenangkan.  

• Prosedur :  
o Buatlah datar kategori yang anda pikir mungkin tepat 

dalam sebuah kegiatan untuk lebih mengenal pelajaran 

yang anda ajar. Kategori-kategori tersebut meliputi:   

o orang yang suka atau tidak suka suatu objek o kesukaan 

seseorang  

o tangan yang digunakan untuk menulis o warna sepatu  
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o setuju atau tidak dengan beberapa pernyataan opini 

tentang sebuah isi hangat (misalnya “Jaminan 

pemeliharaan kesehatan hendaknya bersifat universal”)  

 Catatan: Kategori dapat pula dikaitkan langsung dengan materi 
pelajaran yang diajarkan  

o Bersihkan ruang dan lantai agar peserta didik dapat berkeliling dengan bebas o 

Sebutkan sebuah kategori. Arahkan para peserta didik untuk menentukan 

secepat mungkin semua orang yang akan mereka kaitkan dengan kategori yang 

ada. Misal para penulis dengan tangan kanan dan penulis dengan tangan kiri 

akan terpisah menjadi dua bagian.  

o Ketika para peserta didik telah membentuk kelompok-kelompok yang tepat, 

mintalah mereka berjabatan tangan dengan teman yang mereka jaga. Ajaklah 

semua untuk mengamati dengan tepat berapa banyak orang yang ada di dalam 

kelompok-kelompok yang berbeda.  

o Lanjutkan segera pada kategori berikutnya. Jagalah peserta didik tetap 

bergerak dari kelompok ke kelompok ketika anda mengumumkan kategori-

kategori baru. o  Kumpulkan kembali seluruh kelas. Diskusikan perbedaan 

peserta didik yang muncul dari latihan itu.  

b. Iklan televisi  
Metode ini untuk team building secara cepat.   

• Prosedur :  
o Bagilah peserta didik ke dalam tim yang tidak lebih dari 6 anggota o Mintalah 

setiap tim membuat iklan TV 30 detik yang mengiklankan masalah pelajaran 

dengan menekankan nilainya bagi mereka atau bagi dunia  

o Iklan hendaknya berisi sebuah slogan (sebagai contoh “Lebih baik hidup dengan 

ilmu Kimia”) dan visual (misalnya produk-produk kimia terkenal)  

o Jelaskan bahwa konsep umum dan sebuah garis besar dari iklan tersebut sesuai. 

Namun jika tim ingin memerankan iklannya, hal tersebut baik juga.  

o Sebelum masing-masing tim mulai merencanakan iklannya, maka diskusikan 

karakteristika dari beberapa iklan yang saat ini terkenal untuk merangsang 

kreativitas (misalnya penggunaan sebuah kepribadian terkenal, humor, 

perbandingan terhadap persaingan, daya tarik sex)  

o Mintalah masing-masing tim menyampaikan ide-idenya. Pujilah kreativitas 

setiap orang.  

c. Question Student Have (pertanyaan peserta didik)  
Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan peserta didik 
sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Metode ini menggunakan 
sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi peserta didik melalui tulisan. Hal ini sangat 
baik digunakan pada peserta didik yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, 
keinginan dan harapan-harapannya melalui percakapan.  

• Prosedur :  

o Bagikan kartu kosong kepada siswa  
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o Mintalah setiap siswa menulis beberapa pertanyaan yang mereka miliki tentang 

mata pelajaran atau sifat pelajaran yang sedang dipelajari  

o Putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan 

pada peserta berikutnya, peserta tersebut harus membacanya dan memberikan 

tanda cek di sana jika pertanyaan yang sama yang mereka ajukan  

o Saat kartu kembali pada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa semua 

pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut. Fase ini akan mengidentifikasi 

pertanyaan mana yang banyak dipertanyakan. Jawab masing-masing pertanyaan 

tersebut dengan :  

▪ Jawaban langsung atau berikan jawaban yang berani  

▪ Menunda jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai waktu 

yang tepat  

▪ Meluruskan pertanyaan yang tidak menunjukkan suatu pertanyaan o 

Panggil beberapa peserta berbagi pertanyaan secara sukarela, sekalipun 

pertanyaan mereka tidak memperoleh suara terbanyak  

o Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang mungkin dijawab pada pertemuan berikutnya.  

• Variasi :  

o Jika kelas terlalu besar dan memakan waktu saat memberikan kartu pada siswa, 

buatlah kelas menjadi sub-kelompok dan lakukan instruksi yang sama, atau 

kumpulkan kartu dengan mudah tanpa menghabiskan waktu dan jawab salah 

satu pertanyaan  

o Meskipun meminta pertanyaan dengan kartu indeks, mintalah peserta didik 

untuk menulis harapan mereka dan atau mengenai kelas, topik yang akan anda 

bahas atau alasan dasar untuk partisipasi kelas yang akan mereka amati.  

o Variasi dapat pula dilakukan dengan meminta peserta didik untuk memeriksa 

dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kelompok tersebut, 

sehingga fase ini akan dapat mengidentifikasi pertanyaan mana yang mendapat 

jawaban terbanyak, sebagai indikasi penguasaan anak terhadap objek yang 

dipertanyakan.  

d. Berbagi Pengetahuan Secara Aktif  
Metode ini bertujuan untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang materi yang 
diajarkan. Metode ini juga untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa sambil melakukan 
pembentukan tim.  

• Prosedur:  

o Sediakan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran yang akan 

diajarkan  

o Perintahkan siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaik yang 

mereka bisa  

o Kemudian perintahkan mereka untuk menyebar di dalam ruangan, mencari siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan yang mereka sendiri tidak tahu cara 

menjawabnya. Doronglah siswa untuk saling membantu.  
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o Perintahkan mereka untuk kembali ke tempat semula dan bahaslah jawaban 

yang mereka dapatkan. Isilah jawaban yang tak satupun siswa dapat 

menjawabnya.  

Gunakan informasi ini sebagai cara untuk memperkenalakan topic-topik penting 
dalam pelajaran Anda.  

• Variasi  o Perintahkan siswa untuk menambahakan informasi atau opini mengenai 
topik yang sedang dibahas. Lakukan hal yang sama seperti di atas agar semua  
peserta didik saling bertukar informasi.  

o Setelah selesai kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil tukar 

informasi  

e. Pengajaran sinergetik (Synergetic Teaching)  
Metode ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa membandingkan 
pengalaman-pengalaman (yang telah mereka peroleh dengan teknik berbeda) yang mereka 
miliki.  

• Prosedur:  
o Bagi kelas menjadi dua kelompok  

o Salah satu kelompok dipisahkan ke ruang lain untuk membaca topik pelajaran o 

Kelompok yang lain diberikan materi pelajaran yang sama dengan metode yang 

diinginkan oleh guru.  

o Pasangkan masing-masing anggota kelompok pembaca dan kelompok penerima 

materi pelajaran dari guru dengan tugas menyimpulkan/meringkas materi 

pelajaran.  

f. Debat Aktif  
Sebuah debat bisa menjadi metode berharga untuk meningkatkan pemikiran dan 
perenungan, terutama jika siswa diharapkan mengemukakan pendapat yang bertentangan 
dengan diri mereka sendiri  

• Prosedur o Susunlah sebuah pernyataan yang berisi pendapat tentang isu kontroversial 
yang terkait dengan mata pelajaran yang besangkutan.  
o Bagilah siswa menjadi dua tim debat. Berikan (secara acak) posisi “pro” dan 

posisi “kontra”  

o Selanjutnya, buatlah dua hingga empat sub kelompok (berisi 3-4 siswa) dalam 

masing-masing tim debat. Perintahkan tiap sub kelompok menyusun daftar 

argument yang mungkin dapat diilih dan diajukan  

o Tiap sub kelompok mengirimkan satu orang sebagai juru bicara. Misalkan ada 24 

siswa, berarti ada 3 sub kelompok pro dan 3 sub kelompok kontra. Berarti ada 

total 6 juru bicara  

o Bagi debat menjadi beberapa sesi, sehingga pada akhir sesi juru bicara dapat 

kembali ke kelompoknya dan menyiapkan strategi kembali.  

o Akhiri debat apabila dirasakan perlu, dan setelah itu berikan sedikit tanggapan 

mengenai debat dan argumen yang mereka keluarkan  
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g. Kelompok Belajar  
Metode ini memberi siswa tangung jawab untuk mempelajari materi pelajaran dan 
menjabarkan isinya dalam sebuah kelompok tanpa campur tangan guru.   

• Prosedur o Berilah peserta didik materi pelajaran yang singkat dan terformat dengan 
baik o Bentuklah sub-sub kelompok dan beri mereka ruang tenang untuk 
melaksanakan sesi belajar mereka.  
o Berikan petunjuk yang jelas yang memandu siswa untuk belajar dan menjelaskan 

materinya dengan cermat. Misalkan siswa harus mengetahui isinya, contoh atau 

aplikasi, mengenali hal-hal yang membingungkan, bantahlah apabila ada yang 

dianggap salah, menilai seberapa baik dalam memahami materi.  

o Berikan pembagian kerja kepada anggota kelompok secara adil sehinga 

mendapat porsi yang sama. Untuk diskusi selanjutnya (waktu berbeda) dapat 

dilakukan pertukaran posisi (pembagian kerja)  

o Setelah selesai, kemudian dibahas bersama di dalam kelas, dan berikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menilai seberapa jauh pemahaman mereka.  

h. Jurnal Belajar  
Metode ini untuk mengambarkan pengalaman belajar yang telah dijalani, sehingga mereka 
akan terdorong untuk menyadari apa yang telah dialami dan dicapai. Hal ini dapat menjadi 
catatan reflektif untuk perbaikan  

• Prosedur :  
o Perintahlkan kepada siswa untuk membuat jurnal tentang refleksi dan 

pembelajaran mereka  

o Sarankan agar mereka menulis, dua kali seminggu, sebagian dari apa yang 

mereka pikirkan dan rasakan tentang hal-hal yang mereka pelajari. Katakan pada 

mereka untuk mencatat semua kmentar itu sebagai catatan pribadi.  

o Perintahkan siswa untuk berfokus pada beberapa atau semua kategori berikut:  

o Kumpulkan, baca, dan komentari jurnal belajar tersebut sehingga dapat 

dijadikan koreksi bagi siswa maupun pengajar.  

i. Reconnecting   

Metode reconnecting (menghubungkan kembali) ini digunakan untuk mengembalikan 
perhatian anak didik pada pelajaran setelah beberapa saat tidak melakukan.  

• Prosedur:  

o Ajaklah anak didik kembali kepada pelajaran. Jelaskan pada anak didik bahwa 

menghabiskan beberapa menit untuk mengaitkan kembali pelajaran dengan 

pengetahuan anak akan memberi makna yang berarti.  

o Tentukan satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini kepada para 

peserta didik :         

▪ Apa saja yang masih anda ingat tentang pelajaran terakhir kita? apa saja yang 

masih bertahan dalam diri anda ?  

▪ Sudahkah anda membaca / berpikir /melakukan sesuatu yang dirangsang oleh 

pelajaran terakhir kita  

▪ Pengalaman menarik apa yang telah anda miliki di antara pelajaran-
pelajaran?  
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▪ Apa saja yang ada dalam pikiran anda sekarang (misal nya sebuah 

kekhawatiran) yang mungkin mengganggu kemampuan anda untuk memberi 

perhatian penuh terhadap pelajaran hari ini?  

▪ Bagaimana perasaan anda hari ini? (Dapat dilakukan dengan memberikan 

metafor, seperti “Saya merasa bagaikan pisang busuk  

o Dapatkan respons dengan menggunakan salah satu format, seperti sub-

kelompok atau pembicara dengan urutan panggilan berikutnya  

o Hubungkan dengan topik sekarang  

• Variasi :  

1. Lakukan sebuah ulasan tentang pelajaran yang telah lalu  

2. Sampaikan dua pertanyaan, konsep atau sejumlah informasi yang tercakup 

dalam pelajaran yang lalu. Mintalah peserta didik untuk memberikan suara terhadap 

sesuatu yang paling mereka sukai agar anda mengulas pelajaran tersebut. Ulaslah 

pertanyaan, konsep, atau informasi yang menang.  

j. Kartu Sortir (Card Sort)  
Metode ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan 
konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi.  

• Prosedur o Masing-masing peserta didik diberi kartu indeks yang berisi materi 
pelajaran. Kartu indeks dibuat berpasangan berdasarkan definisi, kategori/kelompok, 
misalnya kartu yang berisi aliran empiris dengan kartu pendidikan ditentukan oleh 
lingkungan dll. Makin banyak peserta didik  makin banyak pula pasangan kartunya.  
o Dosen menunjuk salah satu peserta didik yang memegang kartu, peserta didik  

lainnya diminta berpasangan dengan peserta didik tersebut bila merasa kartu 

yang dipegangnya memiliki kesamaan definisi atau kategori.  

o Agar situasinya agak seru dapat diberikan hukuman bagi peserta didik  yang 

melakuan kesalahan. Jenis hukuman dibuat atas kesepakatan bersama.  

o Dosen dapat membuat catatan penting di papan tulis pada saat prosesi 

terjadi.  

k. Trading Place  

Metode ini memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar menukar pendapat dan 
mempertimbangkan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah.  

• Prosedur:  
o Beri peserta didik satu atau lebih catatan-catatan Post-it (tentukan apakah 

kegiatan tersebut akan berjalan lebih baik dengan membatasi para peserta didik 

terhadap sebuah atau beberapa kontribusi)  

o Mintalah mereka untuk menulis dalam catatan mereka salah satu dari hal 

berikut:  

▪ sebuah nilai yang mereka pegang  

▪ sebuah pengalaman yang telah mereka miliki saat ini  

▪ sebuah ide atau solusi kreatif terhadap sebuah problema yang telah anda 

tentukan  

▪ sebuah pertanyaan yang mereka miliki mengenai persoalan dari mata 

pelajaran  

▪ sebuah opini yang mereka pegang tentang sebuah topik pilihan anda  

BU

KU 

Pa

nd

ua

n 

pel

ak

sa

na

an 

SC

L 

-   

ST

AR

.do

cx 

  ( 

27

0 
  

Kb

), 

La

st 

sa

ve

d:  

Ra

bu, 

02 

Fe

br

ua

ri 

20

11 

  



 

111 
 

▪ sebuah fakta tentang mereka sendiri atau persoalan pelajaran o Mintalah 

peserta didik menaruh (menempelkan) catatan tersebut pada pakaian 

mereka dan mengelilingi ruangan dengan atau sambil membaca tiap 

catatan milik peserta yang lain  

o Kemudian, suruhlah para peserta didik berkumpul sekali lagi dan 

mengasosiasikan sebuah pertukaran catatan-catatan yang telah diletakkan pada 

tempatnya (trade of  

Post-it notes) satu sama lain  
▪ Pertukaran itu hendaknya didasarkan pada sebuah keinginan untuk 

memiliki sebuah nilai, pengalaman, ide, pertanyaan, opini atau fakta 

tertentu dalam waktu yang singkat  

▪ Buatlah aturan bahwa semua pertukaran harus menjadi dua jalan  

▪ Doronglah peserta didik untuk membuat sebanyak mungkin pertukaran 

yang mereka sukai. o Kumpulkan kembali kelas tersebut dan mintalah 

para peserta didik berbagi pertukaran apa yang mereka buat dan 

mengapa demikian. (misalnya: Mita: “Saya menukar catatan dengan 

Sonya karena dia telah membuat catatan tentang perjalanan ke Eropa 

Timur. Saya menyukai perjalanan ke sana karena saya mempunyai nenek 

moyang yang berasal dari Hongaria dan Ukraina  

2.3.9 Evaluasi  

 
Evaluasi pembelajaran aktif meliputi evaluasi proses pembelajaran dan penilaian peserta 
didik.  
a. Evaluasi proses pembelajaran, mencakup tiga hal, yaitu:  

• Focus: aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasi, missal:  

o Reaksi peserta didik, pengetahuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik.  

• Cara : sarana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi o Missal: 

kuisioner, observasi, tes, laporan, dan wawancara  

• Waktu : kapan data dikumpulkan o Missal: sebelum perkuliahan, selama perkuliahan, 

dan akhir perkuliahan  

  

Semua data harus direkam dan didokumentasikan dengan baik untuk mengetahui 

perubahan yang diperlukan jika proses pembelajaran yang sudah berlangsung belum 

memuaskan. b. Evaluasi peserta didik  

Evaluasi hasil pembelajaran aktif pada peserta didik meliputi aspek-aspek: kognitif, afektif, 
dan psikomotorik.  

• Aspek kognitif, meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sisntesis, 

evaluasi, dan penciptaan.  

• Aspek afektif, meliputi minat dan sikap peserta didik terhadap materi dan proses 

pembelajaran.  

• Aspek psikomotorik, meliputi ketrampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik.  
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Metode evaluasi yang digunakan, antara lain: Tes Essay, Tes Multiple Choice, Tes short 
answer, Skala sika, dan Presentasi  
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2.4 Self-directed Learning   

2.4.1 Definisi   

 
Self-directed learning (SDL) adalah cara pembelajaran di mana peserta didik 

mengambil inisiatif dan tanggung jawab tentang pembelajaran. Dalam SDL peserta didik 
sendiri yang menentukan bahan ajar, mengelola dan menilai proses pembelajaran dan 
hasilnya. SDL dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, memakai cara pembelajaran 
yang bebas dipilih sendiri.  

SDL juga dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran di mana peserta didik 
secara inD-IVidual mengambil inisiatif tanpa atau dengan bantuan orang lain, untuk 
mendiagnosis kebutuhan belajarnya, memformulasi tujuan pembelajarannya, 
mengidentifikasi sumber belajarnya, menentukan dan melaksanakan strategi pembelajaran 
dan mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Apakah suatu cara pembelajaran masuk dalam kategori SDL, tidak bergantung pada 
bahan ajar atau cara pembelajaran yang dipakai. Sifat SDL dari suatu pembelajaran 
bergantung pada siapa yang mengatur atau menentukan: bahan apa yang harus dipelajari, 
siapa yang harus mempelajarinya, cara pembelajaran dan sumber belajar yang akan dipakai, 
dan bagaimana hasil pembelajaran akan dievaluasi. Bila hal di atas ditentukan oleh peserta 
didik maka proses pembelajaran tersebut masuk dalam Self Directed Learning. Walaupun 
demikian SDL dapat juga dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pengajar dan peserta 
didik; pembelajaran seperti ini masih dapat dikategorikan sebagai SDL apabila pengajar 
hanya membantu dalam proses pembelajaran tetapi tidak memberikan mataeri atau bahan 
ajar.  

2.4.2 Tujuan  

 
Tujuan dari pembelajaran dengan cara SDL ialah untuk pengembangan tanggung 

jawab dan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam menentukan 
materi pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan.  

Di samping itu, tujuan  SDL ialah untuk mendapatkan ketrampilan baru, pengetahuan 
baru dan sikap baru yang akan meningkatkan unjuk kerja dari pembelajar. SDL juga dapat 
dipakai untuk peningkatan kepribadian, meningkatkan kesehatan, menikmati kesenian atau 
untuk meningkatkan kemampuan intelektual.  

2.4.3 Manfaat  

 
Cara pembelajaran dengan metode SDL akan menghasilkan kompetensi yang lebih 

baik, dan karena peserta didik sendiri yang menentukan kompetensi yang diinginkan maka 
kompetensi yang diperoleh juga lebih berguna bagi peserta didik. SDL meliputi aktivitas yang 
menantang inD-IVidu dan mengembangkan kualitas pribadi yang dapat dipakai untuk secara 
sukses menghadapi tantangan tersebut.  

2.4.4 Sifat  

 
Kemandirian (self-direction) merupakan konsep organisasi untuk pendidikan tinggi; 

dengan demikian kemandirian berkaitan erat dengan politik pendidikan. SDL memiliki 
komitmen demokratis terhadap perubahan posisi dan peran para peserta didik. Mereka 
memegang kontrol yang lebih besar terhadap dirinya sendiri dalam hal konseptualisasi, 
perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar serta penetapan cara-cara pemanfaatan 
sumber belajar guna proses belajar lebih lanjut.  

BU

KU 

Pa

nd

ua

n 

pel

ak

sa

na

an 

SC

L 

-   

ST

AR

.do

cx 

  ( 

27

0 
  

Kb

), 

La

st 

sa

ve

d:  

Ra

bu, 

02 

Fe

br

ua

ri 

20

11 

  



 

114 
 

SDL tidak bergantung pada subyek ataupun metoda instruksional. SDL bergantung 
pada siapa yang belajar (peserta didik), mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang 
akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari sesuatu hal, metoda dan sumber apa saja 
yang akan dipegunakan, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang 
telah dilaksanakan.  

Cara pembelajaran SDL memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada pembelajar. 
Pembelajaran dengan cara SDL dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dan dapat 
memakai sumber belajar yang ditentukan sendiri oleh pembelajar.   

2.4.5 Syarat/ Asas pembelajaran SDL  

 
Ada beberapa syarat atau asas yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program 

SDL, mencakup hal-hal sebagai berikut:  
a. Asas pertama adalah bahwa program SDL harus sama dan sebangun dengan cara 

pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Artinya program SDL harus memakai 

cara pembelajaran yang sesuai dengan cara pembelajaran alamiah dari peserta didik 

yaitu cara yang menyebabkan peserta didik belajar dengan cara yang paling baik.  

b. Asas kedua ialah bahwa program harus disesuaikan dengan kematangan atau 

kedewasaan dari pembelajar. Pembelajaran harus mempertimbangkan 

perkembangan kemampuan refleksi, watak dan kemampuan pembelajar.  

c. Asas ketiga ialah bahwa program SDL selain meliputi studi akademik juga harus 

menyentuh aspek pribadi, sosial dan pengalaman teknis dari peserta didik. Ranah 

sosial ialah kemampuan peserta didik untuk dapat berhubungan dengan orang lain, 

dapat belajar dari sejawat dan dapat bekerja sama dengan sejawat.  

d. Asas keempat ialah bahwa pembelajaran dalam program SDL harus memanfaatkan 

seluruh potensi peserta didik  termasuk panca-indera, emosi /perasaan dan 

kemampuan intelektual.  

e. Asas yang kelima ialah bahwa aktivitas SDL harus dilaksanakan di lokasi/lingkungan 

yang sesuai. Jadi aktivitas SDL dapat dilaksanakan dalam kelas yang sudah 

disesuaikan untuk SDL, tetapi dapat juga dilaksanakan di luar kelas. Bahkan peserta 

didik dapat belajar lebih baik di lokasi di mana aktivitas yang akan dipelajari 

berlangsung; dengan demikian para peserta didik dapat bertemu dengan dan melihat 

langsung pekerja yang sedang beraktivitas dan melihat langsung cara pelaksanaan 

aktivitas. Kita belajar lebih baik dalam real world situations.   

Selain asas tersebut di atas peserta didik harus mengetahui kompetensi yang akan 
dicapai, mampu melakukan self-assessment dan mampu melakukan refleksi diri, sadar 
akan keterbatasan dan dapat berpikir kritis.  

2.4.6 Peran institusi pendidikan  

 
Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan oleh penanggung jawab/pimpinan institusi 

pendidikan yang menerapkan SDL bagi para peserta didiknya:   
• Institusi menyediakan waktu untuk pertemuan secara teratur dengan panel ahli yang 

dapat memberi saran tentang kurikulum dan kriteria evaluasi  

• Institusi melaksanakan penelitian tentang kecenderungan dan keinginan peserta 

didik  

• Institusi menyiapkan alat yang tepat untuk mengevaluasi kinerja peserta didik dan 

mengevaluasi kinerja mereka pada akhir pendidikan  
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• Institusi menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk membuat refleksi bagi 

mereka tentang hal-hal yang telah mereka pelajari  

• Institusi memberi penghargaan kepada peserta didik apabila mereka mencapai 

tujuan belajar  

• Institusi mempromosikan jejaring belajar, lingkaran studi, dan pertukaran belajar  

• Institusi menyelenggarakan pelatihan bagi para staf tentang SDL dan memberi 

kesempatan yang lebih luas agar para staf mampu mengimplementasikan 

pengetahuan baru yang telah diperolehnya selama pelatihan.  

  

2.4.7 Bentuk kegiatan/Strategi  

 
Setiap peserta didik harus mempunyai logbook yang dipakai untuk mengatur 

pembelajarannya. Peserta didik mempelajari dan mengetahui berbagai tugas, hak, 
kewajiban mereka serta berbagai pengetahuan dasar yang perlu dimilikinya.  

Institusi memberi peluang kepada peserta didik untuk melakukan pengaturan belajar 
mandiri (self-regulated learning) yang meliputi: membuat rencana pembelajaran, 
monitoring setiap kegiatan belajar dan melakukan evaluasi belajar secara tertulis dalam 
logbook.   
  

Institusi membantu pembelajar dengan cara:  
• Mengembangkan motivasi belajar, sikap kritis dan keingintahuan, kemandirian 

pembelajar, meningkatkan kreativitas, ketrampilan belajar, dan pengenalan sumber- 

sumber belajar  

• Menyediakan pusat informasi dan fasilitas sumber belajar.  

• Secara berkala membuat kontrak belajar.  

• Menyediakan standar penilaian sumatif yang sahih dan reliable.  

  

2.4.8 Evaluasi hasil belajar  

 
  

Untuk mengukur keberhasilan seorang peserta didik dalam melaksanakan SDL perlu 
adanya standar penilaian sumatif yang sahih dan reliable. Nilai untuk hasil pembelajaran 
peserta didik ditentukan setelah mengevaluasi: a. Portofolio pembelajaran  
b. Kontrak belajar  

c. Logbook yang dibuat oleh peserta didik  

Nilai akhir ditentukan oleh persentase ketercapaian kontrak belajar, kesesuaian hasil 
pembelajaran dengan portofolio dan hasil kegiatan pembelajaran seperti tercantum dalam 
logbook. Nilai bisa ditentukan oleh ketercapaian kompetensi yang direncanakan pada awal 
proses SDL.  

2.4.9 Daftar Pustaka  

 
Brockett RG, Hiemstra R. Bridging the theory-practice gap in self-directed learning. In 

Brookfield S (ed);Self-directed Learning: from Theory to Practice. New Directions for 
Continuing education No.25. San Fransisco: Jossey-Bass Inc. Publishers; 1985.  

Gibbons, M., The Self-Directed Learning Handbook. Wiley, 2002  
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Hiemstra R. Self-directed adult learning: some implications for practice. ERIC document 
Reproduction Service No.ED 262 259; March 1982.  

Hiemstra R, Brockett RG. Overcoming Resistance to self-Direction in Adult Learning. San 
Fransisco: Jossey-Bass Inc. Publishers; 1994.  

Lowry CM. Supporting and facilitating self-directed learning. Available from: URL 
http://www.ntlf.com/htm/lib/bib/89dig/htm.  

 
2.5  Collaborative Learning   

2.5.1 Definisi   

 
Collabortaive learning pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berdasarkan 

pengalaman peserta didik sebelumnya (prior knowledge) dan dilakukan secara berkelompok. 
Oleh karena dilakukan secara berkelompok, maka nuansa inD-IVidual tidak terlihat secara 
nyata. Sharing gagasan dan pengetahuan untuk meningatkan kualitas pembelajaran 
bersama merupakan hakekat collaborative learning.   

Mutu pembelajaran terletak pada interaksi yang maksimal antarpeserta didik di 
dalam kelompoknya. Interakasi tersebut diwujudkan dengan cara bertukar pikiran, berdebat 
atau berdiskusi sehingga memperluas wawasan/wacana peserta didik. Collabortaive 
learning dilakukan dalam kelompok, seperti halnya pada pembelajaran kooperatif dan 
kompetitif, tetapi tidak diarahkan untuk berkompetisi dan tidak diarahkan hanya pada satu 
kesepakatan tertentu.    

Collaborative learning adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama 
antar peserta didik yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota 
kelompok.   

2.5.2 Tujuan,   

 
a. Memperluas perspektif/wacana peserta didik  

b. Mengelola perbedaan dan konflik karena proses berpikir D-IVergen, membangun 

kerjasama, toleransi, belajar menghargai pendapat orang lain, dan belajar 

mengemukakan pendapat.  

  

2.5.3 Manfaat  
a. Mengembangkan daya nalar berdasarkan pengetahuan/ pengalaman yang dimiliki 

dan sharing pengetahuan/pengalaman dari teman kelompoknya.   

b. Memupuk rasa tenggang rasa, empati, simpati dan menghargai pendapat orang lain.   

c. Kesediaan berbagi pengetahan/pengalaman dengan orang lain bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan secara kolektif  

d. Melalui proses sharing, peserta didik juga mendapatkan tambahan pengetahuan 

untuk dirinya sendiri.  

  

2.5.4 Sifat  
a. Berbagi pengetahuan/pengalaman (argumen) di antara tenaga pendidik dan peserta 

didik, serta antar peserta didik  

b. Berbagi otoritas di antara tenaga pendidik dan peserta didik   

c. Tenaga pendidik sebagai fasilitator dan mediator   
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d. Wawasan peserta didik diperkaya dengan cara berdiskusi secara bebas dan saling 

menghargai pendapat orang lain   

e. Meningkatkan mutu berpikir secara kritis: analisis, sintesis dan evaluatif  

f. Seluruh anggota kelompok harus bersikap saling membutuhkan secara positif   

g. Hasil pembelajaran bersifat D-IVergen.   

  



Buku Putih SCL-STAR    Pusat Pengembangan Pendidikan UGM  

 

2.5.5 Syarat  
a. Pengelompokan peserta didik secara heterogen, misalnya: pengetahuan, 

kemampuan analisis, perbedaan etnis   

b. Tugas dan struktur pembelajaran harus dijelaskan secara rinci   

c. Peserta didik sudah mempunyai pengalaman belajar   

d. Diberikan akses untuk berkontribusi/untuk berbicara secara adil   

e. Masing-masing peserta didik memberikan kontribusi pendapatnya  

f. Peserta didik mampu menjelaskan alasan tentang pendapatnya   

g. Peserta didik mau mendengarkan dan memberi komentar atas pendapat temannya   

h. Hasil diskusi merupakan “daftar pendapat atau gagasan” yang diterima seluruh 

anggota kelompok   

i. Proses pembelajaran harus didukung suasana saling pengertian.  

  

2.5.6 Prinsip collaborative learning  

a. Pembelajaran merupakan proses aktif. Peserta didik mengasimilasi informasi dan 

menghubungkannya dengan pengetahuan baru melalui kerangka acuan 

pengetahuan sebelumnya   

b. Pembelajaran memerlukan suatu tantangan yang akan  membuka wawasan para 

peserta didik untuk secara aktif berinteraksi dengan temannya   

c. Peserta didik akan mendapatkan keuntungan lebih jika mereka saling berbagi 

pandangan yang berbeda dengan temannya   

d. Melalui proses saling bertukar informasi ini, peserta didik mencipta kerangka 

pemikiran dan pemaknaan  terhadap hal yang dipelajari   

e. Peserta didik ditantang baik secara sosial maupun emosional dalam menghadapai 

perbedaan perspektif dan mempertahankan ide-idenya   

f. Peserta didik belajar menciptakan keunikan kerangka konseptual masing-masing   

g. Peserta didik saling bertukar pendapat, saling menanyakan kerangka acuan 

masingmasing, dan secara aktif terlibat dalam pembelajaran   

h. Ditinjau dari sisi filosofis, collaborative learning lebih menekankan pada suasana 

saling berbagi pengalaman dan pendapat, bukan kompetisi di antara peserta didik.  

i. Secara teknis, collaborative learning merupakan metode instruksional di mana para 

peserta didik bekerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Para peserta didik secara bersama-sama bertanggung jawab 

sepenuhnya atas proses pembelajaran yang dilaksanakan.   

  

2.5.7 Prosedur kegiatan pembelajaran kolaboratif  
a.  Tenaga pendidik menjelaskan topik yang akan dipelajari   

b.  Tenaga pendidik membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari  

5 orang   

c.  Tenaga pendidik membagikan lembar kasus yang terkait dengan topik yang dipelajari   

d.  Tenaga pendidik meminta masing-masing peserta didik membaca kasus / skenario 

yang telah dibagikan dan mengerjakan tugas yang terkait dengan persepsi dan solusi 

terhadap kasus   

e.  Tenaga pendidik meminta para peserta didik mendiskusikan hasil pekerjaannya 

dalam kelompok kecil masing-masing   

f.  Tenaga  pendidik meminta masing-masing kelompok kecil mendiskusikan 
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kesepakatan kelompok   

g. Tenaga pendidik meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapannya  

2.5.8 Bentuk collaborative learning  

Berdasarkan Barkley, et all. (2005), bentuk collaborative learning terdapat lima 
teknik yakni diskusi, timbal balik, pemecahan masalah, organsasi informasi dan penulisan.   

a. Teknik diskusi dapat dilakukan dengan think-pair-share, round robin, buzz group, 

talking chips, dan critical debate.   

b. Teknik timbal balik (reciprocal teaching) dilakukan dengan beberapa pilihan, 

yakni note-talking pairs, learning cell, fishbowl, role play, jigsaw, dan test-taking 

teams.   

c. Teknik kolaboratif selanjutnya adalah teknik pemecahan masalah, yang dapat 

dilakukan dengan think-aloud pair problem solving (TAPPS), send-a-problem, case 

study, structured problem solving, analytic teams  dan group investigation.   

d. Teknik dalam kategori organisasi informasi (graphic information organizers): 

affinity grouping, group grid, team matrix, sequence chains dan word webs.   

e. Teknik Penulisan yang dapat dilaksanakan dengan dialogue journals, round table, 

dyadic essays, peer editing, collaborative writing, team anthologies dan paper 

seminar .  

  

2.5.9 Evaluasi hasil belajar  
Metode penilaian yang sering digunakan adalah observasi. Instrumen yang sering 

dipakai dalam observasi adalah rating scale. Alat ukur ini digunakan untuk menentukan 
derajat atau peringkat dari orang, baik dalam dibandingkan dengan suatu kriteria tertentu 
ataupun dibandingkan dengan anggota kelompok yang lain.   

Rating scale berisikan seperangkat pernyataan tentang karakteristika atau kualitas dari 
sesuatu yang akan diukur beserta pasangannya yang berbentuk semacam cara menilai yang 
menunjukkan peringkat karakter atau kualitas yang dimiliki oleh sesuatu yang diukur 
tersebut.   

Ada 4 tipe rating scale, yaitu: a. 
Numerical rating scale  

Dalam numerical rating scale diperlukam pernyataan karakteristik yang akan diukur 
dan diikuti dengan angka yang menunjukkan kualitas keberadaannya itu.  
Contoh:  
Penilaian aktivitas peserta didik dalam diskusi kelompok kecil.  

1 = tidak memuaskan  

2 = di bawah rata-rata  

3 = rata-rata  

4 = di atas rata-rata  

5 = baik sekali  

  

No  Pernyataan  1  2  3  4  5  

1  Peserta didik menyiapkan  materi diskusi            

2  Peserta didik memberi kontribusi pemikiran dalam diskusi            

3  Peserta didik menghargai pendapat orang lain            
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4  Dst            

  

b. Descriptive graphic rating scale  

Hampir sama dengan numerical rating scale. Perbedaannya hanya pada pemberian 
nilainya. Pada descriptive graphic rating scale, penggambaran tingkah laku yang 
digunakan tanda tertentu dalam suatu kontinum baris.  
Contoh:  

1. Bagaimana peserta didik mempersiapkan materi diskusi?  

  

 Sangat baik    Sangat tidak baik  
  

2. Bagaimana peserta didik memberikan kontribusi pemikiran dalam diskusi?  

 Sangat aktif    Sangat tidak aktif  
              

3. dst  

  

c. Ranking methods rating scale Contoh:  

Kedudukan relatif  keaktivan dalam diskusi kelompok kecil.  
1. = yang terbaik  

5 = yang paling kurang baik  

Nama  Persiapan  Partisipasi  Kemampuan menghargai 
 pendapat  
orang lain  

A  1  2  4  

B  4  4  5  

C  2  3  1  

D  3  1  2  

E  5  5  3  

  

d. Paired comparisons rating scale  

Tipe ini dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan atau tugas seorang 
peserta didik dengan peserta didik yang lain.  
Contoh:  
Kemampuan peserta didik menyampaikan buah pikirannya dalam diskusi kelompok 
kecil  
Keterangan:  

1. = lebih baik  

 0  = lebih jelek  
Jumlah nilai menunjukkan urutan peringkat dalam kelompok, di mana nilai tertinggi 
menduduki peringkat terbaik  dan sebaliknya.  
  

Nama  A  B  C  D  E  Jumlah  

A    1  1  0  1  3  

B  0    0  0  1  1  

C  0  1    0  1  2  

D  1  1  1    1  4  
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E  0  0  0  0    0  

2.5.10 Daftar Pustaka  
Barkley, E.F., K.P. Cross, and C.H. Major. 2005. Collaborative Learning Techniques. A  

Handbook foe College Faculty. John Wiley & Sons, Inc., San Fransisco 
http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html 
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab/ index.html  
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/CMC/colla/iccai95_14.html 
htpp://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/collab.learning/  
 

2.6 Cooperative learning   

2.6.1 Definisi  

 
Cooperative learning merupakan suatu aktivitas pembelajaran dengan penekanan 

pada pemberdayaan peserta didik untuk saling belajar melalui pembentukan 
kelompokkelompok sehingga mereka dapat bekerja sama dalam memaksimalkan proses 
pembelajaran diri sendiri ataupun peserta didik lainnya secara lebih efektif.   

Coopreative learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 
metode interaktif dan bukan proses pembelajaran satu arah. Untuk membentuk kondisi 
tersebut peserta didik didorong atau dimotivasi untuk bekerja dalam kelompok, baik melalui 
kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran ini menekankan terjadinya 
proses kooperasi dan kolaborasi diantara sesama peserta didik dan bukan terjadinya 
persaingan antar peserta didik.  

  

2.6.2 Tujuan  
Cooperative learning  mempunyai tujuan sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kepercayaan diri  

b. Memperbaiki kemampuan berfikir secara global  

c. Meningkatkan hubungan antarkelompok  

d. Meningkatkan gairah belajar  

  

2.6.3 Manfaat  
Manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran cooperative learning adalah:  

a. Peningkatan rasa kepercayaan diri   

b. Peningkatan rasa menghargai keberadaan orang lain  

c. Peningkatan rasa untuk saling memberikan dan menerima pengetahuan diantara 

peserta.   

d. Peningkatan kesadaran perlunya kemampuan dalam bekerjasama (Team work)  

  

2.6.4 Sifat  
Beberapa sifat atau karakter dalam pembelajaran cooperative learning antara lain adalah:  

a. Berbagi pengetahuan di antara dosen dan peserta didik  

b. Berbagi tanggung jawab antara dosen dan peserta didik  

c. Dosen sebagai mediator  

d. Kelompok peserta didik yang heterogen  

  

2.6.5 Syarat  
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menciptakan pembelajaran cooperative learning 
adalah  
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a. Kelompok yang heterogen  

b. Kemampuan kolaboratif  

c. Kelompok yang otonom  

d. Interaksi yang simultan  

e. Partisipasi yang sejajar  

f. Akuntabilitas yang inD-IVidual  

g. Ketergantungan yang positif  

h. Kerjasama yang menguntungkan  

  

2.6.6 Prinsip  
Prinsip dalam pembelajaran cooperative learning adalah bahwa peserta didik akan saling 
belajar dan memberikan pengetahuannya kepada sesama peserta didik. Dalam hal ini 
akan terbentuk kondisi sebagai berikut:  

a. Terjadi komunikasi antar peserta didik  
b. Tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya  

c. Saling menghargai antarpeserta didik  

d. Setiap peserta mempunyai peran yang sama dalam menyelesaikan masalah  

  

2.6.7 Prosedur:  

Agar pembelajaran cooperative learning dapat berlangsung dengan baik, maka perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut:  
a. Fasilitator memberikan permasalahan yang harus diselesaikan  

b. Fasilitator membentuk kelompok kecil (3-5 orang)  

c. Fasilitator memberikan waktu kepada peserta didik untuk melakukan diskusi dalam 

kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada  

d. Peserta didik merangkum hasil diskusi sebagai hasil kesepakatan kelompok  

e. Fasilitator memberikan refleksi terhadap proses dan hasil diskusi   

  

2.6.8 Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan yang dapat diciptakan untuk menggambarkan pembelajaran 

cooperative learning adalah dengan melontarkan suatu permasalahan/tugas kepada peserta 
didik dengan sebuah instruksi yang jelas. Dalam kegiatan ini peserta didik berusaha 
menyelesaikan sebuah permasalahan atau tugas yang diberikan oleh fasilitator dalam 
kelompoknya dengan mematuhi aturan main yang ditentukan oleh fasilitator. Adapun 
aturan mainnya adalah bahwa setiap peserta didik harus memberikan kontribusinya dalam 
penyelesaian masalah/tugas dengan waktu yang telah ditetapkan.  

Contoh kegiatan yang dapat dikerjakan dengan pembelajaran cooperative learning 
adalah sebagai berikut:“Pembuatan basis gigi tiruan lepasan dari akrilik resin”, yang meliputi 
tahapan sebagai berikut:  

a. Penentuan perbandingan bubuk dan cairan resin akrilik yang tepat  

b. Penyiapan cetakan rahang dengan benar  

c. Penentuan konsistensi adonan akrilik resin yang tepat  

d. Pelaksanaan “packing” dengan benar  

e. Pengerjaan polimerisasi dengan benar  

Setiap tahapan akan dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Sebelum pelaksanaan tahapan 
tersebut di atas, peserta didik wajib mendiskusikan pemahaman tahapan tersebut di atas.  
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2.6.9 Evaluasi  
Evaluasi dalam pembelajaran cooperative learning adalah mencakup evaluasi kelompok 
maupun inD-IVidu peserta didik, antara lain proses diskusi, pelaksanaan/penyelesaian tugas, 
dan hasil akhir (luaran).  
Aspek evaluasi yang dapat dilakukan antara lain adalah:  

a. Kepemimpinan  

b. Kemampuan komunikasi  

c. Penguasaan materi  

d. Ketrampilan  

  

2.7 Competitive Learning   

2.7.1 Definisi  

 
Secara umum competitive learning dapat diartikan sebagai berikut: apabila seorang 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, sedangkan mahasiswa lainnya 
gagal mencapai sasaran/tujuan tersebut (Johnson and Johnson, 1991). Competitive learning 
ini bisa dilaksanakan dalam bentuk kompetisi antarinD-IVidu atau persaingan 
antarkelompok. Akan tetapi banyak kritik yang dilontarkan tehadap metoda pembelajaran 
kompetisi ini, antara lain adalah:  

a. Hanya ada satu pemenang atau yang berhasil dalam mencapai tujuan belajar, 

sedangkan yang lainnya mengalami kegagalan.  

b. Kemungkinan dapat mengakibatkan adanya tingkat kecemasan yang tinggi, keraguan 

diri, keras kepala dan agresi/mudah marah, menyerang  

c. Kemungkinan menyontek bertambah  

d. Memperngaruhi kemampuan untuk memecahkan persoalan  

        Dengan adanya kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif tersebut, maka fasilitator 
harus pandai memilih metoda kompetisi yang tidak bersifat merusak (destruktif) tetapi 
memilih yang bersifat membangun (konstruktif).  
       Kelompok bisa digunakan sebagai tempat kompetisi antarpersonal yang terpisah dari 
kelompok lainnya. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk 
memaksimalkan jumlah “pemenang” di dalam kelas. Competetive learning merupakan 
metoda yang cukup tepat diterapkan dalam kelas pada saat dilakukan proses review dari 
materi yang dipelajajari/dibahas sebelumnya. Cara ini dapat mempercepat pemenuhan 
kebutuhan penyelesaian masalah/persoalan yang timbul pada proses pembahasan suatu 
pokok bahasan.  
        Persaingan antarkelompok dapat dilihat sebagai strategi kompetisi yang tepat untuk 
memperbanyak jumlah “pemenang”. Hal ini juga cukup penting untuk menjamin kelompok 
yang homogen untuk memperbesar peluang menciptakan kelompok pemenang. Kelompok 
homogen memungkinkan kelompok-kelompok tersebut secara merata mendapatkan 
kesempatan untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.   
        Salah satu strategi pengelompokan untuk mencapai tujuan tersebut adalah  bumping. 
Dalam strategi ini termasuk dengan membuat peringkat kelompok, yaitu dari kelompok 
dengan pencapaian tertinggi sampai yang terendah yang diperoleh dengan cara competitive 
learning.  
         Kemudian berdasarkan kompetisi antarpersonal dalam kluster tersebut, para peserta 
didik juga diberi peringkat di dalam klusternya sendiri. Peserta didikyang memiliki 
pencapaian tinggi maka dia akan dipromosikan ke kelompok yang lebih tinggi dan yang 
pencapaiannya rendah maka dia harus mengalami degradasi turun ke kelompok yang lebih 
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rendah. Di dalam competitive learning para mahasiswa dapat memformulasikan terminologi 
dan aturan mereka sendiri, serta memberikan  kepada mereka “kepemilikan” aktivitas 
mereka tersebut (Johnson & Johnson, 1991).  

2.7.2 Tujuan  

 
Tujuan competitive learning ini antara lain adalah:  

a. Memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk meningkatkan 

kepercayaan diri melalui kompetisi di antara sesama rekannya.  

b. Memberikan wahana untuk melakukan evaluasi diri dan benchmarking kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik  

c. Memberikan kesempatan untuk meraih tujuan yang sama dengan cara kerjasama 

kelompok dan saling berkompetisi yang menyenangkan semua pihak  

d. Memberikan insight tentang memenangkan kompetisi tanpa mempermalukan lawan 

(menang tanpo ngasorake)  

2.7.3 Manfaat  

 
         Para peserta didik memiliki cara belajar yang beragam. Beberapa kelompok menikmati 
kegiatan berkelompok tetapi kelompok lainnya lebih menyukai pekerjaan atau tugas inD-
IVidual. Beberapa peserta didik lebih menyukai metoda teacher centered instruction 
sedangkan yang lainnya lebih tertarik pada proyek riset yang didesain sendiri. Competitive 
learning di desain untuk kegiatan ekstrakurikular dan beberapa kegiatan project based 
learning. Kondisi ini akan menumbuhkan motivasi dan kepuasan apabila tugas-tugas 
tersebut telah diselesaikan dengan menggunakan kreativitas dan penyelesaian masalah 
yang dihadapi dalam penugasan tersebut.  
         Competitive learning ini dibentuk sesuai dengan beberapa pertimbangan sebagai 
berikut:  

a. Competitive  learning  ini  termotivasi  untuk  mengikuti  suatu 

kontes/perlombaan/pertandingan  

b. Platform kompetisi harus diformulasikan  

c. Kompetisi dapat diartikan sebagai usaha personal atau kelompok  

d. Keikutsertaan dalam ajang perlombaan sangat bermotivasi tinggi  

e. Kompetisi akan mengakibatkan kreativitas tingkat tinggi  

f. Kompetisi dapat membentuk beberapa tantangan yang juga dapat berupa 

pendidikan/pembelajaran  

           

Beberapa kendala atau kritik kemungkinan akan muncul karena pelaksanaan pembelajaran 
kompetisi ini antara lain;  

a. Proses ini akan mengakibatkan kesombongan/arogansi dan agresi dalam diri 

mahasiswa  

b. Mahasiswa yang kalah mungkin akan mengalami goncangan/schock  

c. Akan menyebabkan proses mencontek  

d. Kemungkinan akan mempengaruhi kemampuan menyelesaikan permasalahan           

Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan beberapa strategi atau kebijakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran kompetetif, antara lain:  

a. Kompetisi yang konstruktif dan destruktif diperjelas tujuannya  

b. Pekerjaan kelompok lebih diutamakan, hal ini akan menambah jumlah pemenangnya  

c. Dalam sesi training/pelatihan semua peserta mendapat kesempatan yang sama  
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d. Kelompok yang homogen akan menciptakan keselarasan kelompok dalam situasi 

yang cocok.  

e. Perangkingan kelompok maupun peserta didik dalam kelompok akan meminimalkan 

kendala yang kemungkinan muncul.  

f. Kerjasama dalam kelompok akan menginisiasi ketrampilan sosial dan kemampuan 

manajerial.     

2.7.4 Sifat  

 
  

a. Pembagian peran antara dosen dan peserta didik dalam pelaksanaan proses 

kompetisi, tetapi fungsi dosen lebih sebagai fasilitator dan mediator.  
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b. Pengelompokan peserta didik secara heterogen supaya dapat membangun 

kerjasama kelompok yang baik dalam memenangkan kompetisi.  

c. Penguatan dan perluasan wawasan peserta didik melalui diskusi antaranggota 

dengan saling menghormati pendapat anggota kelompok atau bisa diperluas 

dengan memperhatikan pendapat kelompok lain dalam kelas.  

d. Peningkatan cara dan kualitas berpikir peserta didik bahkan dosen agar lebih kritis 

dan sistematik melalui cara analisis, sintesis dan evaluasi.  

e. Keterbukaan dan rasa saling membutuhkan sesama anggota kelompok yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran, sumber pembelajaran dan proses 

pembelajaran.  

2.7.5 Syarat  

 
a. Tugas dan struktur serta aturan main kompetisi harus dijelaskan secara rinci.  

b. Instruksi kerja yang berisikan elemen proses kompetisi disampaikan kepada para 

mahasiswa.  

c. Peserta didik telah memiliki pengalaman belajar dan prior knowledge  

d. Adanya akses untuk berkontribusi secara adil dalam mengungkapkan pendapat 

atau pemikiran.  

e. Peserta didik mampu memberikan alasan tentang pendapat/pemikirannya.  

f. Peserta didik mampu mendengarkan, menganalisis dan memberikan pendapat 

atas pendapat rekannya.  

g. Mampu menghasilkan “buah pemikiran kelompok” yang diterima semua anggota 

kelompok dan siap dikompetisikan dengan hasil kelompok lain dalam kelas 

tersebut.  

2.7.6 Prinsip  

 
  

a. Pembelajaran merupakan proses aktif yang melibatkan peserta didik dalam 

melakukan asimilasi informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan baru 

melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya.  

b. Belajar aktif merupakan satu kumpulan strategi pembelajaran yang komprehensif 

serta mendorong peserta didik untuk ikut aktif sejak dari awal di dalamnya melalui 

aktivitas kelompok, memimpin diskusi kelas/kelompok, merangsang diskusi dan 

debat, mempraktikkan ketrampilan yang dimilikinya serta saling belajar satu 

dengan yang lain.  

c. Competitive learning memiliki filosofi, para peserta didik melakukan kerjasama 

untuk memenangkan persaingan dan mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetapkan bersama. Semangat bekerjasama dan berkompetisi ini merupakan 

perpaduan yang unik dan khas untuk meningkatkan daya juang mahasiswa dalam 

menghadapi kompetisi yang sebenarnya.  

  

2.7.7 Prosedur  
  

a.  Dosen menyampaikan topik/kasus yang akan didiskusikan;topik atau kasus ini bisa 

dikerjakan dan diselesaikan dalam kelas, atau bisa dikerjakan di luar kelas dan 

selanjutnya didiskusikan dalam kelas.  
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b.  Dosen membagi kelas dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 peserta didik.  

c.  Dosen membagikan topik/kasus yang akan didiskusikan disertai dengan tatacara 

penilaian aspek kompetisinya, sehingga di akhir diskusi dapat ditentukan 

“pemenang” dalam topik/kasus ini.   

d. Dosen meminta semua peserta didik untuk membaca, memahami dan 

mengerjakan tugas yang disampaikan tersebut melalui proses diskusi dalam 

kelompok kecilnya masing-masing.  

e. Dosen meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
tentang penyelesaian kasus/topik di depan kelas serta kelompok lain memberikan 
tanggapannya.  

f. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok lainnya 

berdasarkan aspek kompetisi yang telah disepakati bersama    

2.7.8 Bentuk kegiatan/strategi  

 
  

a. Lima kategori: diskusi, timbal balik, pemecahan masalah, organisasi informasi dan 

penulisan   

b. Teknik diskusi: think-pair-share, round robin, buzz group, talking chips, dan critical 

debate.   

c. Teknik timbal balik (reciprocal teaching): note-talking pairs, learning cell, fishbowl, 

role play, jigsaw, dan test-taking teams    

d. Teknik pemecahan masalah: think-aloud pair problem solving (TAPPS), send-

aproblem, case study, structured problem solving, analytic teams  dan group 

investigation.    

e. Teknik dalam kategori organisasi informasi (graphic information organizers): 

affinity grouping, group grid, team matrix, sequence chains dan word webs.   

f. Teknik Penulisan:  dialogue journals, round table, dyadic essays, peer editing, 

collaborative writing, team anthologies dan paper seminar   

2.7.8 Evaluasi  

 
        Pelaksanaan evaluasi dan penilaian berdasarkan pada skor awal sebelum 
mendapatkan pembelajaran, nilai yang diperoleh peserta didik tidak hanya merefleksikan 
skor yang diperoleh dari hasil ujian tulis, akan tetapi juga merefleksikan peningkatan 
kemampuan peserta didik. Bentuk evaluasi yang sesuai adalah authentic assessment  
dengan bentuk performance assessment dan portfolio assessment, dengan tujuan agar 
kompetensi peserta didik dapat dilihat secara realistis menggunakan kriteria yang 
objektif.   

2.7.9 Referensi  

 
Arends, R.I. 2007. Learning To Teach. New York: McGraw Hill Company  
Parson, R.D. ; Hinson, S.L.; Brown, D.S. 2001. Educational Psychology. Canada: Wadsworth  
Slavin, R.E. 2009. Educational Psychology. Ohio: Pearson  
 
2.8 Case-Based Learning   
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2.8.1 Definisi  

 
Case-based learning (CBL) atau pembelajaran berbasis kasus mulai dikenalkan di 

pendidikan tinggi hukum pada akhir tahun 1800-an. Pembelajaran jenis ini kemudian 
dikenalkan pula di sekolah tinggi ekonomika pada awal tahun 1900-an. Latar belakang 
akademik CBL adalah upaya mendekatkan jarak antara peserta didik dengan dunia nyata 
yang kelak akan dijumpainya; dalam hal ini peserta didik bertindak selaku subyek 
pembelajaran aktif. Dengan demikian kepada para peserta didik perlu disediakan kasus 
yang merupakan simulasi bagi mereka untuk melatih diri sebagai profesional yang 
sesungguhnya.  

Menurut Barnes et al (1994) kasus adalah an account of events that seem to 
include enough intriguing decision points and provocative undercurrents to make a 
discussion group want to think and argue about them. Dalam hal ini kasus dapat berupa 
kejadian yang sesungguhnya, dan dapat pula berupa rekaan sebagai suatu simulator. 
Beberepa elemen pokok yang perlu diperhatikan dalam struktur kasus mencakup 
karakter, situasi, dan dilema yang tercantum di dalam skenario harus mampu mendorong 
terjadinya diskusi yang bermakna bagi pembelajaran. Kasus yang kompleks dan kaya akan 
informasi menggambarkan kejadian yang membuka kemungkinan untuk munculnya 
berbagai macam interpretasi. Hal seperti ini akan mendorong peserta didik untuk 
mengajukan pertanyaan daripada menjawab pertanyaan, merangsang mahasiswa untuk 
memecahkan masalah, membentuk kecerdasan bersama dan mengembangkan berbagai 
macam perspektif.  

2.8.2 Tujuan  

 
CBL bertujuan untuk (a) melatih mahasiswa belajar secara kontekstual, (b) 

mengintegrasikan prior knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam 
rangka belajar untuk mengambil keputusan secara professional, dan (c) mengenalkan 
tatacara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atau rasional  
(evidence-based)  

2.8.3 Manfaat  

 
CBL bermanfaat bagi dosen pengampu dan mahasiswa. Dosen pengampu terbiasa 

untuk (a) menyiapkan dan menyediakan pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran sebagaimana tertera di dalam rencana program kegiatan pembelajaran 
semester (RPKPS), (b) bersama-sama peserta didik membahas kasus yang disajikan. 
Peserta didik terlatih dan kemudian terbiasa untuk berpikir secara kritis ketika 
mengaktifkan dan menggunakan prior knowledge mereka yang dirangsang oleh kasus 
yang sedang dibahas bersama.  

2.8.4 Sifat  

 
CBL bersifat lentur dan atraktif, setiap kali dapat disajikan kasus yang berbeda 

tanpa harus melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan disepakati. Di 
samping itu, CBL mengikat dosen dan peserta didik dalam suatu kegiataan pembelajaran 
sampai tuntas.  

2.8.5 Syarat  

 
Syarat pemberlakuakn CBL adalah sebagai berikut:   
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a. dosen pengampu menyiapkan dan menguasai kasus-kasus yang disajikan  

b. peserta didik terlebih dahulu diberi penjelasan tentang proses 

pembelajaran yang akan mereka laksanakan  

c. kasus-kasus terlebih dahulu diberikan kepada para peserta didik (pada 

umumnya satu minggu sebelum proses pembelajaran terlaksana)  

d. tersedia referensi yang sesuai dengan pokok bahasan  

e. pembelajaran bersifat interaktif.  

2.8.6 Prinsip  

 
Prinsip CBL adalah student-centered learning dengan mengutamakan 

problemsolving approach. Dengan demikian peserta didik perlu terlebih dahulu diberi 
materi yang sesuai dan cukup agar pembahasan kasus dapat berjalan lancar dan 
mahasiswa mencapai tujuan pembelajarannya.  

2.8.7 Prosedur  

 
a. Dosen pengampu menyiapkan materi (dalam bentuk kasus) yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, dan 

referensi yang sesuai dengan pokok bahasan  

b. Kasus diberikan kepada peserta didik satu minggu sebelum proses jadwal 

pelaksanaan pembelajaran  

c. Pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok kecil dan / atau diskusi kelas  

d. Dosen mengamati proses diskusi dan bila perlu memberi sentuhan / 

pengarahan / koreksi/ pertanyaan agar diskusi kelompok mencapai 

sasaran  

e. Setiap peserta didik diwajibkan membuat catatan ringkas tentang materi 

yang dibahas (dosen dapat memberi garis besar tentang apa saja yang 

perlu dicatat / dilaporkan oleh peserta didik)  

2.8.8 Bentuk kegiatan/strategi  

 
a. Dosen pengampu menjelaskan proses pembelajaraan yang akan 

dilaksanakan  

b. Dosen pengampu menunjuk seorang peserta didik untuk menjadi ketua 
kelompok, atau dosen pengampu dapat memimpin diskusi kelas secara 
langsung  

c. Alokasi waktu harus ditaati  

d. Dosen pengampu membuka diskusi dengan memberi pengantar 

secukupnya, termasuk tujuan pembelajaran nyang harus dicapai  

e. Apabila di dalam kelas tersedia jaringan internet maka diskusi dapat lebih 

efektif  

2.8.9 Evaluasi  

 
a. Dosen pengampu membaca, memberi komentar dan penilaian terhadap 

laporan mahasiswa, dan kemudian diserahkan kembali kepada mahasiswa  

b. Dosen pengampu mencatat nilai setiap mahasiswa  

c. Ujian akhir semester: MCQ, hasil penugasan, dsb  
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2.8.10 Referensi  
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Technology Atlanta.  
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today; J. Teacher Educ; 42(4):243-49  

  

2.9  Research-based Learning  

2.9.1 Definisi   

 
Research-based learning (RBL) adalah merupakan salah satu metode 

studentcentered learning (SCL) yang mengintegrasikan penelitian di dalam proses 
pembelajaran. RBL bersifat multifaset yang mengacu kepada berbagai macam metode 
pembelajaran. Aktivitas RBL didasarkan pada pertanyaan masalah yang selanjutnya 
menuntun peserta didik terlibat dalam merancang, menyelesaikan masalah, membuat 
keputusan atau melakukan penelitian. RBL memberi peluang/kesempatan kepada peserta 
didik untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis 
data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun; dalam aktivitas ini berlaku 
pembelajaran dengan pendekatan “learning by doing”. (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 
1997; Thomas, Mergendoller, & Michaelson,1999, Thomas, 2000).  
  

Oleh karena itu RBL membuka peluang bagi pengembangan metode 
pembelajaran, antara lain:   

a. pembaharuan pembelajaran atau pengayaan materi ajar dengan 

mengintegrasikan metode dan hasil penelitian,   
b. pembelajaran dengan menggunakan instrumen penelitian,   

c. partisipasi aktif peserta didik di dalam perancangan hingga pelaksanaan 

penelitian, dan   

d. pengembangan konteks penelitian secara inklusif (peserta didik mempelajari 

prosedur dan hasil penelitian untuk memahami seluk-beluk sintesis).   

  

Dengan demikian RBL adalah metode pembelajaran yang dimaksudkan untuk 
menggunakan pertanyaan otentik (drives-on) sebagai dasar motivasi, mengembangkan 
ketrampilan berpikir (minds-on) dan melakukan implementasi/penerapan (hands-on).  

2.9.2 Tujuan   

 
RBL bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mengarah pada 

aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi serta meningkatkan kemampuan peserta didik dan 
dosen dalam hal asimilasi dan aplikasi pengetahuan.   
  

Tujuan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:  
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a. Meningkatkan kebermaknaan mata kuliah agar lebih bersifat kontekstual 

melalui pemaparan hasil-hasil penelitian  

b. Memperkuat kemampuan berpikir peserta didik sebagai peneliti   

c. Melengkapi pembelajaran melalui internalisasi nilai penelitian, praktik, dan 

etika penelitian dengan cara melibatkan penelitian  

d. Meningkatkan mutu penelitian dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

penelitian  

e. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang perkembangan suatu ilmu 

melalui penelitian yang berkelanjutan  

f. Meningkatkan pemahaman tentang peran penelitian dalam inovasi sehingga 

mendorong peserta didik untuk selalu berpikir kreatif di masa datang  

g. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum   

2.9.3 Manfaat RBL  

 
Manfaat RBL dikenal sejak beberapa dasawarsa yang lalu, beberapa literatur 

menyetarakan dengan project-based learning karena hampir tidak ada proyek yang tidak 
melibatkan penelitian (yaitu evaluasi). Namun demikian research in classroom belum 
banyak  diadopsi sebagai metode pembelajaran. Dengan RBL maka peserta didik dapat 
memperoleh berbagai manfaat dalam konteks pengembangan metakognisi dan 
pencapaian kompetensi yang dapat dipetik selama menjalani proses pembelajaran. 
Manfaat yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Peserta didik mengalami pengembangan dan peningkatan kapabilitas dan 

kompetensi yang lebih tinggi, termasuk:  

• Kompetensi umum, misalnya berpikir secara kritis dan analitik, mengevaluasi 

informasi, dan pemecahan masalah  

• Kompetensi dalam hal melaksanakan dan mengevaluasi penelitian yang sangat 

bermanfaat dan membantu dalam pengembangan profesional yang 

mengedepankan inovasi dan keunggulan  

b. Peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi dan memiliki peluang untuk 

aktif di dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan dunia praktik kelak di 

kemudian hari.  

c. Peserta didik terlatih dengan nilai-nilai disiplin, mendapatkan pengalaman praktik 

dan etika  

d. Peserta didik lebih memahami tentang betapa pentingnya nilai-nilai disiplin bagi 

masyarakat  

  

RBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan authentic learning (harus ada 
contoh nyata), problem-solving (menjawab kasus dan konstektual), cooperative learning 
(bersama), contextual (hands on & minds on) dan inquiry discovery approach 
(menemukan sesuatu) yang didasarkan pada filosofi konstruktivisme (yaitu 
pengembangan diri siswa yang berkesinambungan dan berkelanjutan).   

2.9.4 Sifat  

 
Sifat yang melekat pada RBL adalah sebagai berikut.  
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a. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian atau memperbaharui keilmuannya 

dengan membaca dan memanfaatkan hasil penelitian orang lain sebagai bahan 

pembelajaran.  

b. Mendorong peran peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan 

menjadi mitra aktif dosen.   

c. Peserta didik menjadi lebih kompeten dalam keilmuan dan penelitian serta trampil 

mengidentifikasi persoalan serta memecahkannya dengan baik  

d. Peserta didik memiliki kemandirian, kritis dan kreatif sehingga memberikan 

peluang munculnya ide dan inovasi baru.  

e. Peserta didik dilatih memiliki etika, khususnya etika profesi misalnya menjauhkan 

diri dari perilaku buruk misalnya plagiarisme.  

2.9.5 Syarat  

 
Syarat RBL adalah sebagai berikut  

a. Adanya kebijakan akademik dan riset  di universitas dan fakultas   

b. Ketersediaan learning resources (kurikulum, sarana dan prasarana)   

c. Pengembangan staf untuk pelaksanaan RBL  

• Dosen menguasai metode penelitian dan kajian bukti.  

• Dosen berpengalaman melakukan kegiatan penelitian   

• Dosen berpengalaman melakukan praktek nyata/kerja  di lapangan  

d. Materi pembelajaran  berbasis  evidence  atau bukti  ilmiah  

e. Peserta didik memiliki motivasi untuk mengembangkan  pola pikir ilmiah 

(meskipun hal ini juga merupakan efek langsung penerapan RBL)  

f. Menghubungkan antara penelitian dan proses belajar   

g. Pembelajaran bersifat aktif, yaitu aktivitas pembelajaran yang melibatkan 

mahasiswa dalam mengerjakan berbagai hal dan berpikir tentang apa yang sedang 

mereka kerjakan. Pembelajaran aktif dapat berlangsung ketika mahasiswa diberi 

kesempatan untuk lebih berinteraksi dengan teman sesama mahasiswa maupun 

dengan dosen perihal pokok yang sedang dihadapinya, mengembangkan 

pengetahuan dan bukan sekedar menerima informasi dari dosen. Dosen berperan 

sebagai fasilitator (Harsono, 2005).  

2.9.6 Bentuk Kegiatan Pembelajaran  

 
Bentuk atau Strategi kegiatan RBL dapat dikelompokkan menjadi 8 model. Masing-masing 
model RBL dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik kajian ilmu serta kondisi 
fasilitas yang tersedia di satuan pendidikan yang bersangkutan. Strategi penerapan RBL 
sebaiknya benar-benar dipertimbangkan agar pelaksanaan RBL efektif dan tujuan RBL 
tercapai. Berikut beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan penelitian yang 
secara empirik dikembangkan di Griffith University Green (2008).   
  

1. Memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen   
Pada proses pembelajaran ini hasil penelitian dosen digunakan untuk 

memperkaya bahan ajar. Dosen dapat memaparkan hasil penelitiannya sebagai contoh-
contoh nyata dalam perkuliahan, yang diharapkan dapat berfungsi membantu peserta 
didik dalam mamahami ide, konsep, dan teori penelitian. Dalam kegiatan ini nilai-nilai, 
etika, dan praktik penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan dapat 
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disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada peserta didik. Bagi peserta didik 
pascasarjana dapat diterapkan diskusi yang komprehensif tentang penelitian yang sedang 
dikerjakan oleh dosen.  

  

2. Menggunakan temuan-temuan penelitian mutakhir dan melacak sejarah 
ditemukannya perkembangan mutakhir tersebut   

Pada proses pembelajaran ini, temuan-temuan penelitian mutakhir yang diperoleh 
dari pustaka didiskusikan untuk mendukung materi pokok bahasan yang sesuai. Dinamika 
perkembangan ilmu pengetahuan disampaikan di dalam perkuliahan sebagai rangkaian 
sejarah perkembangan pengetahuan tersebut. Dengan demikian peserta didik dapat 
memiliki pemahaman bahwa kebijakan dan praktik yang ada pada saat ini, dapat 
dilakukan dan dikembangkan saat ini, karena adanya kebijakan dan praktik yang telah 
dikembangkan sebelumnya. Hal ini semua merupakan suatu kesatuan dinamika 
perkembangan ilmu pengetahuan.  

  

3. Memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian kontemporer   
Pada proses pembelajaran ini dapat dimulai dengan meminta peserta didik 

menyampaikan isu-isu penelitian yang ada pada saat ini, yang sesuai dengan pokok 
bahasan. Selanjutnya peserta didik diminta mendiskusikan penerapan isu penelitian 
tersebut untuk penyelesaian problem nyata dalam kehidupan. Strategi ini dapat 
diperkaya dengan berbagai cara misalnya:  

a. Dengan membandingkan laporan hasil penelitian dan laporan pemberitaan yang 

terjadi di masyarakat.  

b. Melakukan analisis tentang metodologi penelitian serta argumentasi yang 

berkaitan dengan temuan penelitian tersebut yang dikemukakan dalam jurnal 

penelitian.  

c. Melakukan studi literatur tentang perkembangan pengetahuan terkini yang sesuai 

dengan pokok bahasan.  

  

4. Mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran  Strategi 

ini dapat diterapkan dengan melakukan tahapan berikut:  

a. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang metodologi penelitian.   

b. Merancang materi ajar dengan menyertakan metodologi penelitian pada pokok 

bahasan tersebut, sehingga peserta didik dapat menerapkannya untuk 

menyelesaikan problem penelitian yang nyata.  

c. Merancang materi ajar dengan berbagai metodologi penelitian yang berkaitan 

dengan beberapa isu penelitian mutakhir, sehingga peserta didik dapat belajar 

melakukan evaluasi terhadap isu penelitian tersebut.  

  

5. Memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala kecil   
Pada proses pembelajaran ini, kelompok peserta didik diberi tugas melakukan 

penelitian bersama. Dengan demikian peserta didik dapat meningkatkan ketrampilan dan 
pengetahuan dari kegiatan tersebut. Dengan kegiatan ini budaya penelitian dapat lebih 
terbangun dibandingkan dengan bila penelitian tersebut diselenggarakan secara inD-
IVidual.  
Selanjutnya dapat dikembangkan kegiatan berikut misalnya:  
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a. Peserta didik diminta untuk melakukan analisis data dari kegiatan penelitian yang  

telah dilakukan.  

b. Dosen memberikan beberapa pertanyaan sehingga peserta didik perlu melakukan 

studi literatur, menentukan metodologi penelitian, mengumpulkan data, 

menuliskan hasil analisa, dan mengemukakan kesimpulan dari dari suatu kegiatan 

penelitian.   

Agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, maka sebelum kegiatan tersebut 
dosen perlu melakukan paparan singkat tentang pemanfaatan ketrampilan penelitian dan 
pengetahuan yang telah dipelajari pada semester pokok bahasan sebelumnya.  

  

6. Memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan 
penelitian institusi   

Pada kegiatan ini PBR dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:  
a. Peserta didik diberi tugas penelitian yang merupakan bagian dari penelitian besar 

yang dilakukan oleh institusi.  

b. Mengorganisasikan peserta didik sebagai asisten penelitian bagi peserta didik 

pada jenjang yang lebih tinggi atau dosen.  

c. Melakukan kunjungan ke pusat-pusat penelitian.  

  

7. Memperkaya proses pembelajaran dengan mendorong peserta didik agar merasa 
menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas/jurusan   

Pada strategi ini diusahakan agar peserta didik merasa sebagai bagian dari budaya 
penelitian di bagian atau fakultas yang bersangkutan. Dalam rangka itu maka beberapa 
hal dapat dilakukan:  

a. Memberikan informasi kepada peserta didik tentang kegiatan penelitian dan 

keunggulan penelitian dosen di jurusan atau fakultas yang bersangkutan.  

b. Mengadakan kuliah umum oleh pakar atau staf dari institusi lain, untuk 

menyampaikan capaian penelitiannya sebagai referensi langsung bagi peserta 

didik.  

c. Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi pada kegiatan seminar penelitian 

baik sebagai peserta, penyaji makalah, ataupun sebagai penyelengara seminar 

tersebut.  

  

8. Memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti   
Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti seharusnya perlu dipahami oleh peserta 

didik. Nilai-nilai tersebut antara lain: objektivitas, penghargaan akan temuan penelitian, 
respek pada pandangan lain, toleransi terhadap ketidakpastian, dan kemampuan analisis.  
Penyampaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan:  

a. Mencerminkan nilai-nilai seorang peneliti dalam interaksi kelas.  

b. Menyampaikan proses perjalanan seorang peneliti sebelum pekerjaannya 

dipublikasi termasuk beberapa kali revisi yang dilakukan.  

c. Memberikan pemaparan terstruktur yang menginspirasi peserta didik tentang 

beberapa nilai misalnya: menyampaikan artikel penelitian yang mengandung 

argumentasi yang berbeda pada topik yang sama kemudian menanyakan peserta 

didik tentang validitasnya serta menyampaikan kesimpulan.  
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 Model-model strategi implementasi RBL tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 
dengan disiplin ilmu dan perkembangan budaya penelitian yang telah berkembang di 
institusi yang bersangkutan. Satu hal yang sebaiknya diingat ialah bahwa RBL tidak hanya 
bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai peneliti handal namun 
sebagai peneliti handal yang memiliki karakter serta nilai-nilai yang sifatnya universal.   

2.9.7 Evaluasi  

 
  

Metode evaluasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik melalui 
metode pembelajaran RBL sangat tergantung pada model RBL yang digunakan. Namun 
demikian  pada prinsipnya perlu adanya standar penilaian formatif dan sumatif yang 
sahih dan reliable.   
Nilai untuk hasil pembelajaran peserta didik ditentukan setelah mengevaluasi beberapa 
kegiatan, antara lain melalui beberapa kegiatan: a. Tes  
b. Kuis  

c. Ujian tulis  

d. Kerja kelompok  

e. Portfolio pembelajaran  

f. Kontrak belajar  

g. Logbook yang dibuat oleh peserta didik  

Nilai akhir ditentukan oleh persentase ketercapaian kontrak belajar, kesesuaian hasil 
pembelajaran dengan portfolio, dan hasil kegiatan pembelajaran seperti tercantum 
dalam logbook. Nilai bisa ditentukan terhadap ketercapaian kompetensi yang 
direncanakan pada awal proses pembelajaran.  

2.9.8 Pustaka  
Good Practice Guide, Research-Based Learning, Griffith Institute for Higher Education. 

www.griffith.edu.au/gihe  
Thomas JW, 2000. A review of research on project-based learning. Autodest Foundation. 

California.  
Roach M, Blackmore P & Dempster J, 2000. Supporting high level learning through 

research-based methods and e-learning.  
  

2.10 Problem-Based Learning   

2.10.1 Definisi  
Problem-Based Learning (PBL) adalah suatu metoda pembelajaran di mana 

peserta didik sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses 
pencarian informasi yang bersifat student-centered. Baik content maupun proses 
pembelajaran sangat ditekankan dalam PBL. Selama 30 tahun terakhir muncul banyak 
varian PBL namun demikian elemen pokok PBL tidak mengalami perubahan.  
Pada umumnya PBL dipahami sebagai  suatu strategi instruksional di mana mahasiswa 
mengidentifikasi pokok persoalan (issues) yang dimunculkan oleh masalah yang spesifik. 
Pokok persoalan tersebut membantu dan mendorong peserta didik untuk 
mengembangkan pemahaman tentang berbagai konsep yang mendasari masalah tadi 
serta prinsip pengetahuan lainnya yang relevan. Fokus bahasan berupa masalah 
(biasanya tertulis) yang meliputi “phenomena that need explanation”. Kegiatan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru melalui pembahasan masalah tadi 
dikenal sebagai “problem first learning   
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2.10.2 Tujuan   

 
PBL mengembangkan berbagai aspek dalam proses pembelajaran, mencakup:  

a. knowledge – materi dasar dan komunitas selalu dalam konteks  

b. skills – hard-soft-life skills - berpikir secara ilmiah  

c. critical appraisal, trampil dalam mencari informasi, trampil dalam belajar secara 

aktif & mandiri, dan belajar sepanjang hayat   

d. attitudes – nilai kerjasama, etika, ketrampilan antarpersonal, menghargai nilai 

psikososial   

2.10.3 Manfaat  

 
Peserta didik akan memiliki kecakapan dan sikap tertentu yang positif, antara lain:  

kerjasama dalam kelompok, kerjasama antarpeserta didik di luar diskusi kelompok, 
memimpin kelompok, mendengarkan pendapat kawan, mencatat hal-hal yang 
didiskusikan, menghargai pendapat / pandangan kawan, bersikap kritis terhadap literatur, 
belajar secara mandiri, mampu menggunakan sumber belajar secara efektif, dan 
ketrampilan presentasi. Secara keseluruhan, kecakapan dan sikap tadi merupakan modal 
utama dalam pembentukan lifelong learner.  

2.10.4 Sifat  

 
a. PBL mengakomodasi dan mendorong terjadinya proses pembelajaran yang 

kontekstual dan terintegrasi, baik dalam hal kurikulum maupun ranah kognitif  

(cipta), psikomotor (karsa), dan attitude (rasa)  
b. Sejak awal para peserta didik dikenalkan dengan permasalahan nyata 

(kontekstual) yang kelak akan dihadapi pada saat bekerja sebagai tenaga 

profesional   

c. PBL mendorong perubahan sikap peserta didik ke arah active learning, 

selfdirected learning, dan life-long learning  

d. Para staf pengajar beralih fungsi, dari posisi sentral ( sebagai sumber ilmu 

utama) menjadi fasilitator dan mitra pembelajaran   

e. Dengan demikian interaksi kelas dapat terjadi secara optimal  

f. Institusi pendidikan harus menyiapkan seluruh fasilitas pembelajaran   

g. Bagi institusi pendidikan: “Jer basuki mawa beya”   

2.10.5 Syarat  

 
Syarat-syarat yang berkaitan dengan PBL mencakup:  

a. penyesuaian kurikulum yang dikemas dalam modul  

b. adanya tutor yang telah menjalani pelatihan  

c. proses tutorial  

d. blueprint of assessment yang jelas, mengacu pada proses dan tujuan pembelajaran 

e. ruang untuk tutorial  

f. laboratorium ketrampilan (bagi program studi yang mengharuskan adanya materi 

yang terkait dengan profesionalisma atau vokasi  

g. perpustakaan yang lengkap, termasuk electronic library  

2.10.6 Prinsip  
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a. Akademik:  

• Dalam hal “kepandaian”: tidak ada perbedaan yang bermakna dalam prestasi 

akademik antara PBL dan konvensional  

• Long-term recall labih baik pada mahasiswa dengan PBL daripada 

konvensional   

• Motivasi internal lebih kuat, sebagai dasar active learning, self-directed 

learning, dan life-long learning  

• Lebih memberi bekal untuk beradaptasi, berkreasi, berinovasi dan 

berkompetisi secara tangguh   

• Peserta didik belajar dan mencari informasi ilmiah secara aktif dan mandiri   

• Peserta didik belajar untuk memahami makna kemudian membangun makna 

baru,  relevan dengan bidang / profesi yang akan digeluti kelak setelah lulus   

• Peserta didik  lebih sering menggunakan fasilitas perpustakaan dan sumber 

belajar lainnya   

• Peserta didik lebih happy, tingkat stres lebih rendah, dan bersikap positif 

terhadap lingkungan belajar, mengembangkan interaksi kelas   

b. Staf pengajar:  

• Staf pengajar merasa senang dalam hal berinteraksi dengan mahasiswa   

• Pengurus Fakultas sebagai penanggung jawab kurikulum sentral merasa lebih 

dekat dengan para peserta didik  

• PBL mendorong staf pengajar untuk belajar bersama-sama dengan peserta 

didik   

2.10.7 Prosedur  

 
Diskusi kelompok kecil (tutorial) merupakan jantung bagi PBL. Kehidupan PBL 

(aktivitas pembelajaran) bertumpu pada proses tutorial. Di dalam proses tutorial ini para 
peserta didik bersama-sama dengan tutor melakukan pemahaman dan pencarian 
pengetahuan yang “tersimpan” di dalam masalah yang tersaji di modul (skenario) melalui 
langkah-langkah terstruktur guna mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan maupun 
tujuan belajar yang lebih dari itu.   

Aktivitas kelompok kecil merupakan salah satu jenis metoda pendidikan untuk 
meningkatkan pembelajaran peserta didik. Aktivitas ini merupakan pergeseran dari 
teachercentered approach kearah student-centered approach. Diskusi kelompok kecil 
dicirikan oleh partisipasi dan interaksi peserta didik. Idealnya diskusi kelompok kecil akan 
efektif apabila  jumlah peserta didik  antara 8-10 orang. Apabila jumlah peserta didik lebih 
besar maka akan ada kecenderungan kelompok terbagi dua atau bahkan lebih. Untuk 
tutor yang berpengalaman maka dia akan dapat memberi fasilitasi peserta didik dalam 
jumlah lebih besar dari 10 orang, tetapi bagi tutor yang belum berpengalaman maka dia 
akan merasa nyaman apabila jumlah peserta didik kurang dari delapan. Sebenarnya, 
besar-kecilnya jumlah peserta didik dalam kelompok kecil kurang penting artinya bila 
dibandingkan dengan  karakteristika kelompok itu.  
Seven jump:  

Step-1: Clarifying unfamiliar terms  
• Setiap anggota kelompok mengidentifikasi arti kata-kata asing / tidak jelas artinya 

/ tidak familiar (berdasarkan pemahaman masing-masing inD-IVidu)  
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• Kemudian anggota kelompok menjelaskan arti kata-kata tersebut berdasar 

pengetahuan dasar mereka  

• Jika belum jelas atau tidak ada kesepakatan maka kata-kata tadi  dapat dijadikan 

learning objektif   

Step-2: Problem definitions  
• Setelah memahami skenario secara keseluruhan (termasuk kata-kata di step-1) 

maka kelompok merumuskan masalah berdasarkan skenario yang telah dipelajari  

• Jika mengalami kesukaran dalam merumuskan masalah maka kelompok dapat 

mulai dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang timbul  

• Kelompok membuat daftar pertanyaan kemudian dilanjutkan dengan 

merumuskan problem  

Step-3: Brain storming  
• Berdasar problem atau pertanyaan yang telah disusun maka kelompok – 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok – 

menjelaskan dan mendiskusikan jawaban atau solusi yang bersifat hipotetik, 

termasuk analisis dan /atau kritik yang lebih dalam dari berbagai sisi.  

• Pada tahap ini kelompok sudah mulai menyadari pengetahuan yang sudah 

dipahami dan yang belum dipahami Step-4: Analyzing the problems  

• Membuat peta konsep tentang pengetahuan yang sudah dimiliki atau yang 

seharusnya dimiliki, dengan cara membuat daftar topik pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah  

• Melakukan penyusunan topik tersebut secara sistematik dalam suatu peta, 

sehingga menjadi jelas relasi topik satu dengan lainnya dan mudah dipahami dan 

diingat  

Step-5: Formulating learning issues   
• Berdasar seluruh jalannya diskusi kelompok mencoba merumuskan secara 

menyeluruh dan detail issues apa yag masih perlu dipelajari, dipahami, dilatihkan 
atau dikembangkan  

• Makin rinci akan makin terarah, dan akan makin membantu dalam memfokuskan  

belajar  

• Perumusan learning issues setelah peserta didik menyadari pengetahuan apa saja 

yang harus dikuasai, pengetahuan apa yang sudah dikuasai sampai saat ini, dan 

sekaligus pengetahuan apa saja yang belum dikuasai   

• Membuat daftar kebutuhan pengetahuan yang perlu dipelajari, dilatihkan dan 

dikembangkan.  

• Daftar yang lebih rinci akan lebih  mengarahkan belajar walaupun akan lebih 

sempit ruang lingkupnya  

• Setiap anggota hendaknya mempunyai catatan tentang learning issue yang akan 

dipelajari.  Step-6: Self-study  

• Semua anggota kelompok berkewajiban belajar semua learning issues (langkah 5)  

• Memanfaatkan semua sumber belajar yang tersedia dan  memilih sumber belajar 

yang efisien yang dapat mendukung pencapaian tujuan belajar.  

• Membuat ringkasan setiap topik yang dipelajari untuk bahan  diskusi pada tutorial 

ke-2  

• Tahap ini memerlukan ketekunan dan  ketelitian peserta didik untuk belajar    

Step-7: Reporting  
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• Diskusi  dilakukan dari satu topik ke topik lain secara berurutan dan sistematik  

• Setiap anggota kelompok harus memberikan kontribusinya terhadap setiap topik   

• Pada akhir diskusi juga membuat konsep map lagi atau merevisi atau 

memperdalam concept map sebelumnya.  

2.10.8 Bentuk kegiatan/strategi  

 
Bentuk kegiatan mencakup:  

a. Tutorial / diskusi kelompok kecil  

b. Kuliah pakar  

c. Praktikum di laboratorium  

d. Praktik di laboratorium ketrampilan  

e. Seminar / diskusi panel (opsional)  

f. Kegiatan mandiri Strategi PBL: S-P-I-C-E-S  

• S-tudent centered:  

o Mahasiswa bukan lagi anak didik, melainkan peserta didik yang dewasa   

o Dosen beralih fungsi sebagai fasilitator   

o Sebagai pusat pembelajaran  adalah ilmu yang telah dirancang dalam bentuk 

modul (terpadu & kontekstual)  

o Terjadi proses active learning (mentally not phisically) o Mahasiswa sebagai 

explorer bukan sebagai receiver  

• P-roblem based o Pemicu belajar dirancang dalam bentuk 
problem/masalah/skenario (terdapat di dalam modul)  
o Problem dirancang secara terintegrasi (horisontal, vertikal, spiral) dan 

kontekstual  o Peserta didik belajar (diskusi) secara terstruktur / berurutan ( 

seven jump) o Problem based berbeda dengan problem solving  

• I-ntegrated curriculum o Horisontal: materi dari level / semester yang sama tersaji 
dalam satu modul  o Vertikal: materi dari level / semester yang berbeda tersaji 
dalam satu modul  o Spiral: terjadi pengulangan materi secara proporsional 
(menyinggung kembali materi sebelumnya, menuju materi di level atasnya)  

• C-ommunity oriented o Dalam arti yang luas: kurikulum selalu disesuaikan dengan 
perubahan dan tuntutan komunitas, sesuai dengan perkembangan zaman dan 
IPTEK  
o Dengan demikian kurikulum bersifat fleksibel , mengacu perkembangan yang 

terjadi di komunitas, tetapi dengan tujuan yang jelas   

o Dalam arti yang lebih sempit: sarjana macam apa yang dibutuhkan oleh 

komunitas?- Social accountability  

o Dengan demikian diperlukan tracer study  

• E-lective – Early professional exposure o Sejak semester I para peserta didik sudah 

dikenalkan dengan masalah nyata, sesuai dengan profesinya kelak di kemudian 

hari   

o Diikuti dengan latihan ketrampilan / studio / laboratorium / tugas lapangan  o 

Dengan demikian para peserta didik sejak awal benar-benar merasakan dan 
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menghayati kehidupan dan aktivitas sebagai calon intelektual dan profesional 

dalam bidangnya   

o Elective: disiapkan modul-modul yang relevan dengan dunia kerja di luar 

kurikulum wajib  

• S-ystematic – Self directed learning o Peserta didik dilatih untuk belajar secara 

mandiri: active learning, selalu ada motivasi internal untuk mencari informasi 

lanjutan/lebih dalam sesuai dengan konteks pembelajaran   

o Fakultas menyediakan fasilitas  o Sebagai pembekalan untuk life-long learning  

o Systematic : dalam konteks kerja nyata, terstruktur dan segala sesuatunya 

disiapkan dengan baik   

2.10.9 Evaluasi  

 
a. Untuk ranah kognitif: MCQ  

b. Untuk ranah psikomotor: rubric / check-list  
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