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4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

4.1. Definisi Istilah 

a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria yang digunakan 

dalam menilai proses pembelajaran dan hasil pembelajaran untuk 

memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah 

ditentukan. 

b. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan pemberian nilai kepada 

Mahasiswa dengan menggunakan kriteria tertentu. 

4.2. Rasionalisasi  

Standar penilaian pembelajaran merupakan standar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran guna 

melihat sejauh mana ketercapaian capaian pembelajaran. Penilaian 

pembelajaran tidak dapat terlepaskan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan penilaian pembelajaran dapat dilakukan di awal 

pembelajaran, pertengahan pembelajaran, dan akhir pembelajaran. 

Kegiatan penilaian pembelajaran meliputi penilaian terhadap sikap 

(afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). 

4.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar penilaian pembelajaran ini adalah 

sebagai informasi kepada Mahasiswa tentang nilai yang harus 

dicapai selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam menentukan nilai atau skor 

Mahasiswa dalam pencapaian pembelajaran di setiap mata kuliah 

pada setiap semester. 

Selain itu, standar penilaian pembelajaran ini juga dapat 

digunakan oleh Dosen dan pihak lain yang terlibat dapat proses 

pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam melakukan perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

4.4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Dosen melakukan prinsip 

penilaian pembelajaran 

1) Dosen mencantumkan 

kegiatan penilaian 
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Pernyataan isi standar Indikator 

dengan menggunakan 

penilaian formatif, sumatif, 

ujian tengah semester 

(UTS), dan ujian akhir 

semester (UAS) untuk 

mengetahui capaian 

pembelajaran Mahasiswa 

pada waktu yang telah 

ditentukan oleh setiap 

Dosen (formatif dan 

sumatif) dan kalender 

akademik Universitas (UTS 

dan UAS). 

pembelajaran di dalam RPS. 

2) Tersedinya kontrak kuliah 

antara Dosen dan Mahasiswa 

tentang pelaksanaan 

penilaian formatif dan 

sumatif. 

3) Tersedianya jadwal UTS dan 

UAS pada kalender 

akademik. 

b. Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu 

menyusun kriteria 

penilaian, indikator 

penilaian, teknik penilaian, 

instrumen penilaian, dan 

bobot penilaian yang sesuai 

dengan rencana 

pembelajaran yang telah 

ditentukan diawal semester. 

1) Dosen Pengampu atau tim 

Dosen Pengampu menyusun 

kegiatan penilaian yang 

tertuang dalam RPS sebelum 

kegiatan perkuliahan 

dilaksanakan. 

 

c. Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu 

melakukan satu teknik 

penilaian atau 

menggunakan beberapa 

teknik penilaian kepada 

mahasiswa untuk melihat 

capain pembelajaran secara 

berkala. 

1) Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu dapat 

melakukan teknik penilaian 

yang terdiri dari observasi, 

partisipasi Mahasiswa, tes 

tertulis, dan kuis dan 

dituangkan dalam RPS. 

d. Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu dan Ketua 

Program Studi melakukan 

kajian ulang terhadap 

instrumen penilaian yang 

dilakukan sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari 

perumusan silabus sebelum 

1) Pengkajian ulang intrumen 

penilaian dilakukan setiap 

akhir semester. 

2) Tersedianya berita acara 

pengkajian ulang intrumen 

penilaian. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

perkuliahan pada mata 

kuliah tertentu 

diselenggarakan. 

e. Dosen dapat melakukan 

ujian perbaikan baik dalam 

bentuk ujian ulang atau 

tugas tambahan kepada 

mahasiswa yang belum 

dapat mencapai capaian 

pembelajaran pada ujian 

akhir semester. 

1) Dosen mengembalikan 

lembar jawaban hasil ujian 

mahasiswa sebagai bukti 

akuntabilitas penilaian 

Dosen paling lambat satu 

minggu setelah ujian 

dilaksanakan. 

2) Tersedianya bukti 

pengembalian lembar 

jawaban kepada mahasiswa. 

3) Dosen memberikan 

kesempatan kepada 

Mahasiswa untuk melakukan 

ujian ulang bagi mahasiswa 

yang belum mencapai 

capaian pembelajaran. 

f. Program Studi melakukan 

pengarsipan hasil penilaian 

sebagai bukti autentik hasil 

penilaian akhir pada setiap 

akhir semester. 

1) Tersedianya Dokumen Induk 

Penilaian (DIP) yang disusun 

oleh Program Studi. 

g. Hasil penilaian dilakukan 

dengan mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Dosen melakukan input 

hasil akhir penilaian 

mata kuliah sistem 

informasi akademik 

pada paling lambat dua 

minggu setelah 

pelaksanaan ujian akhir 

semester (UAS) 

dilaksanakan; 

2) Dosen pengampu atau 

tim Dosen pengampu 

melakukan penilaian 

hasil akhir dengan 

1) Tersedianya dokumen 

panduan dari sistem 

informasi akademik untuk 

melakukan input hasil 

penilaian. 

2) Tersedinya panduan 

akademik yang mengatur 

keterlambatan Dosen dalam 

melakukan input nilai. 

3) Dosen melakukan input nilai 

sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. 

4) Tersedinya kalender 

akademik yang memuat 

batas waktu input nilai 

mahasiswa di Siakad. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

menggunakan rentang 

nilai yang telah 

ditentukan; 

3) Dosen pengampu atau 

tim Dosen pengampu 

yang jika sampai batas 

waktu yang telah 

ditentukan hasil 

penilaian tidak di-input 

sistem informasi 

akademik maka hasil 

akhir penilaian 

Mahasiswa akan 

mendapatkan nilai B; 

4) Bagian sistem informasi 

akademik 

mengumumkan hasil 

penilaian yang sudah 

di-input ke sistem 

kepada Mahasiswa 

pada setiap akhir 

semester; 

5) Jumlah maksimum sks 

yang diambil pada 

suatu semester oleh 

Mahasiswa ditentukan 

berdasarkan perolehan 

IPS sebelumnya. 

5) Rentang hasil penilaian yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut: 
Huruf Angka Rentang nilai Kategori 

A 4 80-100 
Sangat 

baik 

B 3 70-79 Baik 

C 2 60-69 Cukup 

D 1 50-59 Kurang 

E 0 0-49 
Tidak 

lulus 

6) Jumlah maksimum SKS yang 

diambil berdasarkan IPS 

sebelumnya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Indeks 

prestasi 

semester (IPS) 

sebelumnya 

Jumlah 

maksimum 

SKS yang 

diambil 

3,00-4,00 24 sks 

2,50-2,99 21 sks 

2,00-2,49 18 sks 

1,50-1,99 16 sks 

1,00-1,49 14 sks 
 

h. Mahasiswa yang dinyatakan 

lulus apabila telah 

menyelesaikan seluruh 

beban belajar dengan 

indeks prestasi kumulatif 

(IPK) minimal 2,75. 

1) Tersedianya panduan 

akademik yang mengatur 

tentang beban belajar 

Mahasiswa dan minimal IPK 

kelulusan. 

2) Program Studi melakukan 

pendataan IPK kelulusan 

Mahasiswa setiap akhir 

tahun ajaran. 

i. Program Studi melakukan 

pemeringkatan kelulusan 

Mahasiswa dengan melihat 

1) Peringkat kelulusan 

Mahasiswa ditentukan 

berdasarkan tabel berikut: 
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Pernyataan isi standar Indikator 

IPK akhir. IPK Peringkat 

3,50-4,00 Terpuji/cumlaude 

3,00-3,49 Sangat memuaskan 

2,76-2,99 Memuaskan  

2,25-2,75 Cukup  

2) Mahasiswa yang 

mendapatkan peringkat 

terpuji/cumlaude selain 

mendapat IPK sesuai dengan 

ayat (2) juga memenuhi 

persyaratan: 

i) Menyelesaikan seluruh 

beban studi paling lama 8 

semeseter (4 tahun) bagi 

program sarjana dan 6 

semester (3 tahun) bagi 

program diploma; 

ii) Mahasiswa yang 

bersangkutan tidak 

pernah melakukan 

pelanggaran kode etik 

Mahasiswa. 

j. Universitas memberikan 

gelar dan berkas 

pendukung lainnya bagi 

mahasiswa yang telah 

menyelesaikan beban studi 

dan dinyatakan lulus. 

1) Mahasiswa yang telah 

menempuh seluruh beban 

studi dan dinyatakan lulus 

berhak mendapat: 

i) Ijazah dan gelar 

akademik; 

ii) Transkip nilai; 

iii) Sertfikat profesi bagi 

program vokasi. 

 

4.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Dosen melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa 

dalam menentukan penilaian sumatif dan formatif. 

b. Universitas menyusun kalender akademik. 

c. Program Studi menyusun dokumen induk penilaian. 

d. Dosen menyusun kriteria penilaian, indikator penilaian, teknik 

penilaian, instrumen penilaian, dan bobot penilaian mata kuliah. 
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e. UPT Pusdatin menyusun panduan input nilai oleh Dosen ke 

Siakad. 

f. Sosialisasi standar penilaian pembelajaran. 

g. Monitoring dan evaluasi standar penilaian pembelajaran. 

4.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I 

c. Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen  

f. Bagian Akademik 

g. UPT Pusdatin 

h. Mahasiswa 

4.7. Dokumen Terkait 

a. Panduan akademik. 

b. Kalender akademik. 

c. Rencana pembelajaran semester. 

d. Ijazah. 

e. Transkip nilai. 

f. Sertifikat profesi. 

g. Pedoman penyusunan tugas akhir (KTI, Skripsi). 

h. Dokumen Induk Penilaian (DIP). 

i. SOP penyusunan dan pendistribusian soal. 

j. SOP UTS dan UAS 
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