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A. Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 

2. Adanya jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip 

edukatif,   otentik,   obyektif,   akuntabel,   berkeadilan,   dan   transparan   yang 

dilakukan secara terintegrasi. 

3. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih 

capaian pembelajaran mahasiswa. 

4. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam mengawal mutu Institut Pendidikan Indonesia. 

5. Sebagai bentuk akuntabilitas Institut Pendidikan Indonesia terhadap pemangku 

kepentingan internal maupun eksternal. 

 

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian 

Pembelajaran 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor 

3. Badan Penjaminan Mutu 

4. Direktur dan Wakil Direktur SPs 

5. Dekan dan Wakil Dekan 

6. Ketua Program Studi 

7. Dosen 

8. Pusdatin 

 

C. Definisi Istilah 

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang 

didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, 

tes  lisan,  observasi,  praktikum,  angket,  kuis,  tugas,  unjuk  kerja,  partisipasi, 

dan/atau presentasi. 

3. Ujian  tulis  merupakan  kegiatan  penilaian  penguasaan  pengetahuan  secara 

tertulis. 

4. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan 

cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. 

5. Penilaian  Praktikum  merupakan  kegiatan  penilaian  terhadap  capaian 

keterampilan khusus. 

6. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. 

7. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen 

untuk menghasilkan sebuah karya. 
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8. Penilaian    unjuk    kerja    merupakan    kegiatan    penilaian    terhadap    

capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya. 

9. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam 

kegiatan pembelajaran. 

10. Penilaian   partisipasi   merupakan   kegiatan   penilaian   terhadap   

penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum. 

11. Angket  adalah  instrumen  yang  digunakan  oleh  dosen  pengasuh  mata  kuliah 

dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. 

12. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan. 

13. SIAS  adalah  sistem  informasi  akademik  yang  interaktif  dan  dapat  diakses 

secara online. 

 

D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Penilaian Pembelajaran 

1. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran (proses 

dan hasil belajar mahasiswa) setiap semester untuk 

mengukur ketercapaian capaian pembelajaran 

berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) 

edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) 

transparan, yang dilakukan secara terintegrasi 

2. Dosen memberikan penilaian atas hasil capaian 

pembelajaran mahasiswa yang   meliputi   sikap,   

pengetahuan,   keterampilan   umum,   dan   

keterampilan khusus melalui minimal tiga jenis 

penilaian yaitu : ujian tulis, tes lisan, observasi, 

praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, 

partisipasi, dan/atau presentasi pada setiap akhir 

kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran. 

3. Dosen melaksanakan penilaian setiap semester 

memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai 

kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian 

sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan 

umpan balik dan memberi kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) 

mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang 

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan 

penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 

1. Adanya dokumen 

evaluasi dosen terkait 

penilaian 

pembelajaran oleh 

Dekanat yang memuat 

5 aspek 

2. Adanya dokumen 

evaluasi dosen terkait 

penilaian 

pembelajaran oleh 

Dekanat yang memuat 

minimal 3 jenis 

penilaian 

  

3. Adanya dokumen 

evaluasi dosen terkait 

penilaian 

pembelajaran oleh 

Dekanat yang memuat 

5 unsur 
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dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk 

huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana 

dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil 

monev penilaian. 

4. Dosen memberikan penilaian berdasarkan minimum 

empat komponen penilaian (UTS, UAS, Tugas dan 

Kehadiran)  yang  disampaikan  kepada  mahasiswa  

pada  awal  perkuliahan,  dan tercantum dalam 

Kontrak Kuliah sebagai instrumen dalam mengukur 

kompetensi dan capaian pembelajaran dilakukan 

setiap akhir semester, dengan kriteria sebagai 

berikut; 

Kriteria Bobot 

UTS 35 

UAS 35 

Tugas 20 

Kehadiran 10 

 

5. Dosen melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu 

mata kuliah dengan kisaran; 

Rentang Nilai Huruf Angka Kategori 

3,50 – 4,00 A 4 Sangat Baik 

2,75 – 3,49 B 3 Baik 

2,00 – 2,74 C 2 Cukup 

1,50 – 1,99 D 1 Kurang 

1,00 – 1,49 E 0 Sangat Kurang 

 

6. Wakil Rektor I, Wakil Dekan I, dan wakil direktur 

pascasarjana menentukan bahwa hasil penilaian 

capaian pembelajaran lulusan di tiap semester 

dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) 

dan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK). 

7. Mahasiswa program sarjana dan magister dinyatakan 

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar 

yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 

 

 

 

 

 

4. Adanya nilai UTS, UAS, 

tugas, dan Kehadiran 

dari setiap dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Adanya laporan hasil 

penilaian dosen 

terhadpa mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adanya rekapitulasi 

IPS dan IPK di dekanat 

 

 

 

 

7. Indeks nilai 

mahasiswa berada di 

atas > 2,75 untuk 

program sarjana dan 

3,00 untuk program 
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indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 

dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program 

sarjana dan 3,00 untuk program magister. 

8. Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat 

diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, 

atau pujian dengan kriteria: 

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) 

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

sangat memuaskan apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 

atau 

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 

9. Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat 

diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, 

dan pujian dengan kriteria: 

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol);   

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

sangat memuaskan apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima 

satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); 

atau   

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh 

lima). 

10. Mahasiswa program sarjana harus lulus dalam ujian 

komprehensif sebagai syarat mengikuti sidang 

skripsi. 

11. Mahasiswa program magister harus lulus dalam ujian 

komprehensif dan Toefl dengan skor 400 sebagai 

syarat mengikuti sidang tesis.   

magister. 

 

8. Adanya transkrip nilai 

yang memuat predikat 

kelulusan sesuai 

kriteria untuk setiap 

mahasiswa program 

sarjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Adanya transkrip nilai 

yang memuat predikat 

kelulusan sesuai 

kriteria untuk setiap 

mahasiswa program 

magister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Terlaksananya ujian 

komprehensif 

 

11. Terselenggaranya ujian 

toefl  dengan skor 400 

sebagai syarat 
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12. Mahasiswa lulusan program sarjana dan program 

magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh 

ijazah setelah dinyatakan lulus. 

13. PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal 

dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, 

dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam 

dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) 

kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan 

(d) kunci jawaban. 

mengikuti sidang tesis 

12. Adanya ijazah 

 
 
 
13. Adanya dokumen 

penilaian UTS dan UAS 

 

E. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 

2. Dekan dan atau Wakil Dekan melakukan sosialisasi sistem penilaian kepada 

Ketua Prodi dan dosen prodi dalam bentuk pedoman akademik  

3. Dosen mengimplementasikan sistem penilaian yang telah ditetapkan. 

4. UPPS melaksanakan evaluasi terkait proses penilaian yang telah dilakukan oleh 

dosen 

 

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 

1. Pedoman Akademik 

2. Manual UTS dan UAS  

3. Manual Perbaikan Nilai Mata Kuliah 

4. Manual Ujian Komprehensif 

5. Manual Sidang Skripsi/Tesis 
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