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1. Profil  Lulusan Program Studi
Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebagai pendidik mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang bahan ajar PAI yang berkepribadian baik,
berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan
1 Pendidik/Praktisi

Pendidikan
Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja,
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial
dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada
sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dan rumpun bidang
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah
(MI, MTs, MA/MAK) yang berkepribadian baik,
berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta
mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan
dan keahlian

2 Asisten Peneliti Pendidikan Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja,
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial
dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam
bidang Pendidikan Agama Islam yang
berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan
mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan
tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran
dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

3 Pengembang Bahan Ajar Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja,
penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial
dan tanggung jawab sebagai pengembang bahan
ajar dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada
sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian baik,
berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta
mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan
dan keahlian.

2. Rumusan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI)
a. Deskripsi Umum

Deskripsi Umum terkait dengan Karakter dan Kepribadian Manusia Indonesia
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi
sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi
pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia
Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung

perdamaian dunia.
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi



terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta

pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan

kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKNI
NO Unsur

Kualifikasi Kerja
Deskripsi Generik Deskripsi Spesifik

1 Kemampuan
Kerja

Mampu mengaplikasikan
bidang keahliannya dan
memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi,
dan atau seni pada
bidangnya dalam
penyelesaian masalah
serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang
dihadapi.

1. Mampu menerapkan teori-teori
pendidikan dan pembelajaran
dalam penyusunan perangkat,
pelaksanakan dan evaluasi
pembelajaran Pendidikan
Agama Islamdi
sekolah/madrasah berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi.

2. Mampu memanfaatkan keilmuan
Pendidikan Agama Islam dan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
informasi dan komunikasi dalam
menyelesaikan berbagai
masalah pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah

3. Mampu beradaptasi terhadap
situasi yang dihadapi terkait
dengan dinamika sosial-budaya,
ekonomi dan politik serta
tantangan global dalam
pelaksanaan tugas
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di
sekolah/madrasah

2 Penguasaan
Pengetahuan

Menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan
tertentu secara umum dan
konsep teoretis bagian
khusus dalam bidang
pengetahuan tersebut
secara mendalam, serta
mampu memformulasikan
penyelesaian secara
prosedural

1. Menguasai konsep-konsep
teoritis dan landasan keilmuan
pendidikan secara mendalam
sebagai titik tolak dalam
pengembangan potensi
keagamaan peserta didik untuk
mencapai standar kompetensi
yang ditetapkan.

2. Menguasai substansi kajian
keilmuan Pendidikan Agama
Islam (Qur’an-Hadis, Akidah-
Akhlak, Fiqih, dan Sejarah dan
Kebudayaan Islam) secara luas,
mendalam, dan mutakhir untuk
membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi
yang ditetapkan.

3. Menguasai teori-teori



pembelajaran Pendidikan
Agama Islam dan mampu
memformulasikan dan
mengimplementasikannya secara
prosedural dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah.

4. Menguasai konsep integrasi
keilmuan, agama, sains dan
keindonesiaan dalam
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di
sekolah/madrasah.

5. Menguasai konsep
kepemimpinan pendidikan
dalam rangka menggerakkan
dan membudayaan pengamalan
ajaran agama Islam dan
pembentukan perilaku akhlak
mulia peserta didik di
sekolah/madrasah.

3 Kemampuan
Manajerial

Mampu mengambil
keputusan yang tepat
berdasarkan analisis
informasi dan data dan
mampu  memberikan
petunjuk dalam memilih
berbagai alternatif solusi
secara mandiri dan
kelompok

1. Mampu mengambil keputusan
yang tepat dan strategis dalam
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di
sekolah/madrasah berdasarkan
analisis informasi dan data serta
hasil penelitian yang relevan

2. Mampumemecahkanmasalah
Pendidikan Agama Islam secara
mandiri dan kolektif untuk
memperoleh hasil pembelajaran
yang bermutu dan maksimal
dalam pembentukan prilaku
keagamaan  peserta didik

3. Mampu memetakan wacana
dan fenomena keagamaan
serta  isu-isu kontemporer dalam
Pendidikan Agama Islam untuk
dijadikan sebagai dasar dalam
pengembangan pembelajaran
yang kreatif dan inovatif.

4 Tanggung Jawab
Manajerial

Bertanggung jawab pada
pekerjaan sendiri dan
dapat diberi tanggung
jawab atas pencapaian
hasil kerja organisasi

1. Bertanggung jawab dan dapat
diberi tanggung jawab
terhadap pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam yang efektif,
produktif, bermakna, toleran
dan berlandaskan nilai-nilai
kemanusiaan dalam masyarakat
multi agama baik secara
mandiri maupun dengan
kemitraan.

2. Mampu  menyesuaikan diri



secara tepat dalam
menjalankan tugas
pembelajaran Pendidikan
Agama Islam dengan dilandasi
oleh kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan
berwibawa, menjadi teladan
bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia secara mandiri
dan dengan percaya diri

3. Mampu bekerjasama secara
konstruktif dan kolaboratif
dalam pencapaian hasil kerja
organisasi dan menghargai
hasil kerjasama tersebut.

Petunjuk Pengkodean CPS
1. Pilihlah Capain pembelajaran Program Studi (CPS) yang sesuai dengan karakteristik

mata kuliah yang diampuh sebagai bagian tanggunggung jawab mata kuliah yang
integral dengan pencapaian Profil Utama Lulusan Jurusan Pendidikan Agama Islam
(Cermati profil kompetensi lulusan )

2. Pemilihan CPS WAJIB mencantumkan tiga ranah : Capaian Pembelajaran Sikap & Tata
Nilai (CPST), Capaian Pembelajaran Pengetahuan (CPP) dan Capaian pembelajaran
Keterarampilan Umum (CPKU) dan Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (CPK)

3. Pemilihan item di setiap ranah CPS disesuaikan dengan ruang lingkup mata kuliah yang
diampuh minimal 3 (tiga) Capaian pembelajaran

4. Pencantuman Nomor item Capaian pembelajaran  setiap ranah dilakukan dengan
menambahkan Nomor Item dibelakang setelah kode Capaian Pembelajaran. Misalnya
 CPST-13 ;Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan

bagi peserta didik dan masyarakat;
 CPP-11 :Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah
 CPKU-14 ;Mampu menghafal dan memahami isi kandungan Al-Qur;an Juz 30 ;
 CPKK-12;Mampu menghafal 100 hadis-hadis Pendidikan dan Hadis Arbaiyn;

3. Capaian Pembelajaran Program Studi (Kode :CPS)
3. a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai(Kode : CPST)

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib
memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius

dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara

dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta

pendapat atau temuan rasional orang lain;



6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;

7. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

8. Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di
sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlianya secara
mandiri;

10. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat
tugas dan di masyarakat;

11. Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di
sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;

12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,
kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;

13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi
peserta didik dan masyarakat;

14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta
berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibiltas (flexibility), pengendalian diri, (self
direction), secara baik dan penuh inisitaif di tempat tugas;

15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan
jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial
ekonomi;

16. Menunjukkan etos kerja,  tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta
menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan
sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK);

17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan
responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara
mandiri pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK);

18. Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam
pembelajaran bidang pendidikan agama Islam pada satuan pendidikan
sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK).

3. b. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan (Kode : CPSP)
Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib
memiliki pengetahuan sebagai berikut :
1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan

kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan

ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;

3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun
tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia
akademik dan dunia kerja;

4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran
kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk
memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas
akademik dan non akademik;

5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains)

sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang

bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan,



profesional, lokal, nasional dan global.
8. Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai

landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah

9. Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka
melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif
dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah;

10. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural,
emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah;

11. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;

12. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  al-qur’an-hadits
sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;

13. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  akidah-akhlak
sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;

14. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  sejarah
kebudayaan Islam sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;

15. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  ushul fikih-fikih
sebagai sub keilmuan dari Pendidikan Agama Islam;

16. Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta
penilaian dan evaluasi  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah;

17. Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif;

18. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan
Pendidikan Agama Islam sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di
sekolah/madrasah.

3. c. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan (Kode : CPK)
3. c. 1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Umum(Kode :CPKU)

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum
Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib
memiliki kekerampilan umum sebagai berikut :
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti
dan pengembang bahan ajar PAI

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelasaian masalah di
bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan
supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di



bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali

data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan  memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab

dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill),

inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah
(problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di
dunia kerja:

13. Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid
14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur’an juz 30 (Juz Amma)
15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

3. c.2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus (Kode :CPKK)
Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib
memiliki kekerampilan khusus sebagai berikut :

1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di
sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam
pengembangan kurikulum;

2. Mampu  mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam
disekolah/madrasah  secara baik dan tepat;

3. Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan
Agama Islam;

4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada
Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;

5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan
berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;

6. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk
mengaktualisasikan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di
sekolah/madrasah dan di masyarakat;

7. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah, di komunitas akademik
maupun dan di masyarakat;

8. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran
Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk
keperluan pembelajaran;

9. Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi
penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam
di sekolah/madrasah;

10. Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian
secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri
sebagai pendidik sejati dan pembelajar;

11. Mampu menghafal 100 ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan
12. Mampu menghafal 100 hadis -hadis pendidikan dan hadis arbaiyn (optional).



DESKRIPSI UNSUR / ELEMEN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH &KEGURUAN IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

I. Identitas Mata Kuliah

No Unsur/Elemen Deskripsi1 Nama Program Studi : Ditulis sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/ pendirian/
operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti2 Nama Mata Kuliah : Ditulis mata kuliah sesuai dengan yang tercantum pada peta kurikulm Prodi3 Kode Mata Kuliah : Ditulis kode mata kuliah sesuai dengan yang tercantum pada peta kurikulum4 Kelompok Mata Kuliah : Di Tulis apakah termasuk pada Matakuliah Inti Umum, Institusional Umum,
Institusional Khusus, Inti Khusus, Inti Khusus Pendukung dan inti Khusus
lainnya5 Bobot (sks) : Ditulis dalam unit sks (satuan kredit semester). Bobot sks mencerminkan
jumlah jam pembelajaran per semester atau per minggu yang terdiri dari jam
tatap muka, pembelajaran mandiri, pembelajaran terstruktur dan praktikum
(kalau ada) atau bentuk pembelajaran lainnya.  Jumlah jam pembelajaran per
semester atau per minggu sangat tergantung pada kedalaman dan keluassan
capaian pembelajaran (CP), bahan kajian serta strategi dan metode
pembelajaran. Pengertian 1 sks adalah proses pembelajaran selama 170 menit
per minggu (dapat dalam bentuk kegiatan 50 menit tatap muka, 60 menit
pembelajaran mandiri dan 60 menit pembelajaran terstruktur) atau 170 menit
praktikum atau bentuk pembelajaran lainnya6 Jenjang Di Tulis sesuai jenjang S1/S2 jurusan PAI7 Semester : Ditulis pada semester berapa dari total 7 -8  semester (S1) mata kuliah tersebut
ditawarkan8 Prasyarat : Jika mata kuliah ini menjadi Prasyarat untuk jenjang Matakuliah tertentu.Beberapa Mata kuliah bersyarat diantaranya : Bahasa Arab – Qiratul Kutub 1& 2, bahasa Inggris, Reading Text 1 & 2, PLP-1 (Ilmu Pendidikan,Pengembangan Profesi Guru & Administrasi pendidikan.  PLP-2 (PLP-1 &Micro Teaching)9 Status : Di pilih Wajib / Pilihan. Saat ini belum tersedia Mata Kuliah Pilihan10 Nama & Kode Dosen

Pengampu
: Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim

pengampu (Team teaching), atau kelas parallel.Kode Dosen dapat diliha padaSIAK11 Deskripsi Mata Kuliah : Menyajikan Deskripsi singkat Profil Mata Kuliah,  status dan relevansinya
dengan Pencapaian Kompetensi Lulusan Jurusan PAI12 Capaian Pembelajaran

Program Studi (CPPS)
Dipilih unsur CP mata kuliah dari  unsur capaian pembelajaran Prodi dalam
kaitannya membentuk profile lulusan Jurusan Pendidikan Agama Islam.Rumusan capaian pembelajaran tersebut, telah mencakup  empat kompetensi guruprofessional (kompetensi pedagogic, sosial, kepribadian dan professional) dan duakompetensi guru professional di lingkungan kementerian agama (kompetensi leadershipdan spriritual). Disamping itu, rumusan capaian pembelajaran ini juga telah memenuhiindikator kompetensi guru mata pelajaran PAI.Learning Outcomes diselaraskan dengan Pencapaian Elemen Kompetensi  masing-masing:NLK= Nasionalisme dan Landasan Kepribadian, PAK=Penguasaan AkademikKependidikan Keilmuan, PIPTSO=Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni,dan/atau Olahraga, KKB=Kemampuan dan Keterampilan Berkarya, SPB=Sikap danPerilaku dalam Berkarya,  PKBB=Penguasaan Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat

13 Capaian Pembelajaran
Matakuliah (CPMK)

: Capaian Pembelajaran (learning Outcomes) di Pilih secara spesifik
berdasarkan karakteristik matakuliah mengaju pada capaian pembelajaran
Program Studi .Unsur capaian pembelajaran mata kuliah selalu inlinedengan capaian pembelajaran lulusan  Prodi.  Dapat pula dikatakan bahwaragam CP lulusan Prodi dibebankan pada mata kuliah yang ada pada petakurikulum.Unsur capaian pembelajaran (CP)  terdiri dari penguasaan keilmuan,



keterampilan khusus, keterampilan umum dan sikap.  Unsur capaian dapatdua atau lebih, tergantung pada kedalaman capaian pembelajaran yang ingindikembangkan pada diri mahasiswa14 Materi Pokok : Memuat tentang Pokok-pokok Materi yang mendukung pencapaian Capaian
pembelajaran Matakuliah  yang telah di pilih / dirumuskan.

II. Deskripsi Rencana Pembelajaran

1 Pertemuan : Diisi dengan status Pertemuan .Sesuai dengan SNDIKTI bahwa bagian
waktu proses pembelajaran yaitu tatap muka adalah paling sedikit 16
kali dalam sattu semester termasuk UTS dan UAS, sehingga proses
pembelajaran dapat dibagi menjadi 16 minggu pembelajaran (satu
semester).Durasi Waktu pembelajaran 1 SKS selama 170 menit perminggu (dapat dalam bentuk kegiatan 50 menit tatap muka, 60menit pembelajaran mandiri dan 60 menit pembelajaranterstruktur) atau 170 menit praktikum atau bentuk pembelajaranlainnya(e-learning)2 Sub-CPMK Indikator

Capaian Pembelajatan
Matakuliah

: Di tulis Sub Indikator dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang
telah dipilih/dirumuskan. Indikator ini bersifat Operasional, taktisdan terukur. Hal ini memudahkan untuk melakukan evaluasipencapaian Indikator CMPK dan Sub CPMK.
Indikator ini dapat menunjukan pencapaian kemampuan yang
diharapkan meliputi penguasaan pengetahuan (cognitive),
keterampilan (phsycomotoric) dan sikap (affective).  Aspek ranah
cognitive dapat mulai dari level remembering/understanding sampai
dengan creating.  Aspek ranah phsycomotoric dapat mulai dari level
imitation sampai dengan naturalization.  Aspek ranah affective dapat
mula dari receiving sampai dengan characterization.
atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif  misal ketepatan
analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga
bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan / unsur yang
dibahas, kebenaran hitungan).3 Bahan Kajian : Ditulis ragam bahan kajian yang diperlukan yang diambil dari bahan
kajian prodi .  Baris ini diisi untuk menjustifikasi bahwa bahan kajian
mata kuliah adalah bagian dari bahan kajian prodi. Bahan Kajianberupa modul pembelajaran dengan pokok dan sub-pokokbahasannya.  Bahan kajian disusun bertahap secara logic- verticaldalam 16 minggu pembelajaran.  Kedalaman dan keluasan bahankajian ditentukan sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan.Bahan kajian untuk seluruh tahapan pembelajaran dapat dapatdisediakan secara elektronik (e-modules) atau diunggah secara on-line sehingga dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa.4 Bentuk Pembelajaran

(Strategi / Metode)
: Untuk mengembangkan CP pada diri mahasiswa dengan bahan

kajiannya, diperlukan metode/strategi pembelajaran khusus. Metode
pembelajaran dapat dalam bentuk self learning dengan menyediakan
literature atau bahan pustaka utama atau tambahan, dan mahasiswa
sndiri dapat mencari sumber iteratur yang relevan.  Tugas terstruktur
dapat diberikan seperti literature review (tugas esay), case based
learning, problem based learning, dsb.  Pembelajaran di kelas (tatap
muka) dapat berupa pemaparan dosen (ceramah), diskusi kelompok,
presentasi, role play, dsb.  Metode pembelajaran lainnya dapat berupa
praktikum (lab work), praktik bengkel, praktik di lapang atau studio.
Dalam satu tahapan pembelajaran, dapat mengakomodasikan
gabungan beberapa metode pembelajaran.  Demikian pula dalam satu
mata kuliah terdiri dari ragam metode pembelajaran. ModelPembelajaran dapat di unduh : …….5 Alokasi Waktu : Dicantumkan total waktu pada setiap tahapan pembelajaran.  Jumlah
jam atau menit yang dibutuhkan dalam pembelajaran per minggu
mencerminkan bobot sks.



Contohnya untuk 3 sks (3 x 170 menit=510 menit = 8.5 jam) dapat
terdiri dari : Tatap muka 2 x 50 menit; pembelajaran mandiri 2x 60
menit; pembelajaran / tugas terstruktur 2 x 60 menit; dan praktikum
170 menit.6 Instrumen Penilaian : Sebutkan instrument penilaian yang digunakan, seperti Quiz(multiple choice, T/F), rubric holitik, rubric deskriptif. Teknikpenilaian terdiri atas observasi, parb'sipasi, unjuk kerja, tes tertulis,tes lisan, dan angket. Sementara, instrumen penilaian terdiri ataspenilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasildalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapatmenggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaanpengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khususdilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknikdan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasiantara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan7 Bobot Penilaian : disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau
mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan
terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini.8 Pustaka/Literatur : Cantumkan literature yang digunakan pada setiap Pokok Materi
dapat berbentuk jurnal ilmiah, text books, website links dsb.

IV. Daftar RujukanMemuat seluruh daftar Rujukan yang di gunakan pada perkuliahan Dianjurkan dapat menggunakan Daftar
Referensi berbahasa Asing (Arab & Inggris) Minimal 2 (Dua) Sumber yang diharapkan kemampuan DasarBahasa (Arab & Inggris) yang telah di Insiasi pada semester Awal dapat dikembangkan dan di Integrasikan  seluruhMata kuliah.
LampiranLampiran RPS memuat

 Bahan Ajar
 Lembar Kerja Mahasiswa
 Instrumen Penilaian &
 Dokumen Lainnya yang relavan.



MERUMUSKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN,
KOMPETENSI DASAR, DAN INDIKATOR

NO. TAKSONOMI
KOGNITIF
(BLOOM)

KATA KERJA OPERASIONAL

1
Mengingat

mengatur, mengartikan, menduplikasi, memberi label, membuat daftar,mengingat, menamai, mengurutkan, mengenali, mengaitkan, mengingatkembali, mengulang, mereproduksi, menegaskan, menjelaskan,menghitung, mengidentifikasi, mencocokkan, membaca, merekam,memilih, melihat, menulis.2
Memahami

mengklafisikasi, mengutip, mengubah, menjelaskan, mendiskusikan,memperkirakan, menjelaskan, menggeneralisir, memberikan contoh,mencari logika, membuat parafrasa, menjelaskan ulang (dalam kata-katasendiri), merangkum, mengusut, memahami, menunjukkan,mengidentifikasi, mengindikasikan, menemukan, mengenali, melaporkan,meninjau, memilih, menerjemahkan, mengilustrasikan,3
Menerapkan

menerapkan, memilih, mendemonstrasikan, mendramatisasi,menggunakan, mengilustrasikan, menafsirkan, mengoperasikan, berlatih,menjadwalkan, membuat sketsa, memecahkan masalah, menggunakan,menulis, berlaku, mengelola, mengartikulasikan, menilai, memetakan,mengumpulkan, menghitung, membangun, berkontribusi, mengendalikan,menentukan, mengembangkan, menemukan, membangun, memperluas,mengimplementasikan, menyertakan, memberi tahu, menginstruksikan,mengoperasionalisasi, ikut serta, memprediksi, mempersiapkan, menjaga,memproduksi, memproyeksikan, menyediakan, mengaitkan, melaporkan,menunjukkan, mengajarkan, mentransfer.4
Menganalisis

menganalisa, menilai, menghitung, mengkategorikan, membandingkan,membedakan, mengkritisi, membedakan, menguji, bereksperiman,mempertanyakan, menguji, menghancurkan, mengkorelasikan, membuatdiagram, berfokus, mengilustrasikan, menyimpulkan, membatasi,membuat garis besar, menunjukkan, memprioritaskan, mengenali,memisahkan, membagi.5
Mengevaluasi

menilai, berargumen, melakukan asesmen, menyertakan, memilih,membandingkan, membela, memperkirakan, membuat penilaian,memprediksi, menentukan inti, memilih, mendukung, menilai,mengevaluasi, membedakan, menyimpulkan, mengkritisi, menentukan,menafsirkan, membenarkan, menunjukkan dalam cara lain.6 Menciptakan membuat, merancang, mendesain, memroduksi,  menemukan,mengkontruksi.



KETERKAITAN ANTARA CP/ KD/ IPK
DENGAN METODE PEMBELAJARAN

NO.
TAKSONOMI

KOGNITIF
(BLOOM)

METODE PEMBELAJARAN
Metode Ekspositori

(Ceramah, Tanya Jawab,
Demontrasi)

Metode Pembelajaran
Kelompok

(Diskusi, Kerja
Kelompok, Simulasi,

Bermain Peran,
Seminar)

Metode
Pembelajaran

Berbuat
(Eksperimen,
Pengamatan,

Penelitian,
Pemecahan

Masalah/PBL, PjBL)1 Mengingat

 Mengingat, membaca,menonton video,mendapatkan informasimelalui internet2
Memahami

 Membaca, mengaturgrafik,mendemonstrasikan.  Mendiskusikan

3
Menerapkan

 Mendemonstrasikanpemecahan masalah(melalui studi kasus,masalah pada teks,skenario),mendemonstrasikanpenerapan aturan,hukum, atau teori(melalui studi kasus,masalah pada teks,skenario),mendemonstrasikancara atau prosedur
4

Menganalisa

 Studi kasusSimulasi (berbasikomputer,menggunakanmodel manekin,latihan tugassebagian,permainan peran),diskusi, sesilaboratorium,penyusunan grafik
5

Mengevaluasi

Melakukan prosesuntuk laporanevaluasi penelitianberdasarkankriteria tertentu,studi kasus –diskusi kelompokkecil mengenaiketepatan prosedurdan hasil, debat.6
Menciptakan

Merancang,memroduksi,membuat sesuatu,mengkontruksi...



KETERKAITAN ANTARA CP DENGAN
EVALUASI PEMBELAJARAN

NO. TAKSONOMI
KOGNITIF
(BLOOM)

EVALUASI (HASIL) PEMBELAJARAN

1 Mengingat

Apa yang terjadi setelah...?Berapa banyak...?Apa ...?Siapa yang ...?Sebutkan ...Carilah definisi dari …Jelaskan apa yang terjadi setelah …Siapa yang berbicara pada ...?Mana yang benar dan mana yang salah antara ...?

2 Memahami

Jelaskan mengapa …Tuliskan dalam kata-kata sendiri …Bagaimana Anda menjelaskan mengenai …?Tulislah garis besar yang singkat mengenai ...Apa yang menurut Anda akan terjadi setelah ...?Menurut Anda, siapa yang ...?Apa ide utama dari ...?Jelaskan …Gambarkan/ilustrasikan …
3 Menerapkan

Jelaskan kejadian lain saat …Kelompokkan berdasarkan karakteristik seperti …Faktor-faktor apa saja yang akan Anda ubah jika …?Pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan mengenai …?Dari informasi yang diberikan, kembangkan serangkaian instruksi mengenai …

4 Menganalisa

Apa saja yang tidak dapat terjadi?Jika ... terjadi, akan seperti apa hasilnya/akhirnya?Bagaimana ... bisa serupa dengan ...?Apa lagi kemungkingan akhir yang dapat terjadi?Mengapa perubahan ... terjadi?Jelaskan apa yang terjadi jika ...Apa saja masalah dari ...?Bedakan antara ...Apa saja motif-motif di balik..?Apa titik baliknya?Masalah apa yang terjadi mengenai ...?
5

Mengevaluasi

Buatlah penilaian atas ...Apa pendapat Anda mengenai...?Pertahankan pendapat Anda mengenai ...Apakah menurut Anda ... adalah hal yang baik, atau buruk?Bagaimana Anda menangani ...?Perubahan terhadap … apa yang dapat Anda sarankan?Apakah Anda percaya pada ...?Apa yang akan Anda rasakan jika ...?Seberapa efektifkah ...?Apa saja konsekuensi dari ...?Apa saja pengaruh dari ....yang dapat mempengaruhi hidup Anda?Apa dampak positif dan dampak negatif dari ....?Mengapa nilai ini ....?Apakah ada alternatif lain?Siapa yang menangdan siapa yang kalah?



NO. TAKSONOMI
KOGNITIF
(BLOOM)

EVALUASI (HASIL) PEMBELAJARAN

6
Menciptakan

Buatlah sebuah desain ...untuk ...Rancanglah solusi yang mungkin untuk ...Jika Anda memiliki akses ke semua sumber daya, bagaimana Anda akanmenangani ...?Rancang cara Anda untuk ...Apa yang akan terjadi jika ...?Berapa banyak cara yang Anda miliki untuk ...?Ciptakan fungsi baru dan berbeda dari ...Kembangkan usulan yang dapat ...



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jl. Gelatik No. 1 Telp. (0435) 880251 - 822725  WA 081212131769  Gorontalo  pai.iaingorontalo.ac.id

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMEST

ER
Tgl Penyusunan

Metode Penelitian T= P=
OTORISASI / PENGESAHAN Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI

tanda tangan (Jika ada) Tanda
tangan

Tanda tangan

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

CPMK
CPMK



Diskripsi Singkat
MK

.



Bahan
Kajian
(Materi
pembelajara
n)

Pustaka Utama:
1.

Pendukung:
7.

Dosen Pengampu
Matakuliah
syarat
Mg
Ke-

Sub-CPMK
(sbg kemampuan akhir

yg diharapkan)

Indikator
Penilaian

Kriteria &
Bentuk
Penilaian

Bantuk
Pembelajaran,

Metode
Pembelajaran,

Penugasan,
[Media & Sumber
Belajar] [ Estimasi

Waktu]

Materi
Pembelajara
n [Pustaka]

Bobot
Penilaia
n (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kreteria:

Bentuk non-test:

- Bentuk pembelajaran:
- Metode Pembelajaran:

(TM:       )
• Penugasan 1:

(BT:      )
(MT:     )
Media:

Materi:
Buku:
Hal :

Kreteria: - Bentuk pembelajaran: Materi:
Buku:



Bentuk non-test:
- Metode Pembelajaran:

(TM:       )
• Penugasan 1:

(BT:      )
(MT:     )
Media:

Hal :

Kreteria:

Bentuk non-test:

- Bentuk pembelajaran:
- Metode Pembelajaran:

(TM:       )
• Penugasan 1:

(BT:      )
(MT:     )
Media:

Materi:
Buku:
Hal :

Kreteria:

Bentuk non-test:

- Bentuk pembelajaran:
- Metode Pembelajaran:

(TM:       )
• Penugasan 1:

(BT:      )
(MT:     )
Media:

Materi:
Buku:
Hal :

Kreteria:

Bentuk non-test:

- Bentuk pembelajaran:
- Metode Pembelajaran:

(TM:       )
• Penugasan 1:

(BT:      )
(MT:     )
Media:

Materi:
Buku:
Hal :

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa



Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi

dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik
terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria
dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.



1. Contoh rubrik sekala persepsi untuk Tugas-12: Final Project - Menyusun proposal penelitian bidang Pendidikan IPS dan mempresentasikan
secara mandiri (…seperti pada RPS MK Metode Penelitian yg telah disajikan di atas)

Indikator
SKOR PENILAIAN

Sangat kurang (E)
=< 40

Kurang (D) 41 –
55

Cukup (C) 56
- 60

Baik (B) 61
- 80

Sangat baik (A)
>=81

1 Ketepatan sistematika proposal;

2 Ketapatan & konsistensi

tata tulis proposal;

3 Kemutakhiran rujukan;

4 Kerapian sajian proposal;

5 Efektifitas presentasi;

6 Penguasaan materi proposal;

7 Kompleksitas berfikir;

Nilai total



i. Contoh format Rencana Tugas Mahasiswa

LOGO PT UNIVERSITAS

NAMA FAKULTAS

RENCANA TUGAS MAHASISWA
MATA
KULIAH
KODE sks SEMEST

ER
DOSEN
PENGAMPU
BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS

JUDUL TUGAS

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

DISKRIPSI TUGAS
METODE PENGERJAAN TUGAS
1.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN
a. Obyek Garapan:
b. Bentuk Luaran:

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN



JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan Tanggal tugas

LAIN-LAIN

DAFTAR RUJUKAN
1.



Keterangan RPS
No. Keterangan

1. Logo PT : gambar logo
2. Nama Universitas : Universitas

3. Nama Fakultas : nama fakultas dimana Mata kuliah tersebut diajarkan

4. Nama Prodi : berisi nama prodi dimana Mata kuliah tersebut diajarkan

5. Kode Dokumen : nomor dokumen dari prodi

6. Mata Kuliah : nama mata kuliah
7. Kode : kode mata kuliah dalam kurikulum prodi sesuai penetapan universiyas
8. Rumpun MK : nama rumpun mata kuliah tersebut
9. Bobot (SKS) : bobot sks mata kuliah sesuai kurikulum yang dibagi dalam bobot sks teori (T) dan bobot sks Praktik (P)

10. Semester : Semester dimana mata kuliah tersebut dilaksanakan
11. Tanggal Penyusunan : tanggal penyusunan RPS
12. Dosen Pengembang RPS : nama dosen yang mengembangkan RPS mata kuliah
13. Koordinator RMK : tanda tangan dan nama koordinator rumpun mata kuliah
14. Ka Prodi : tanda tangan dan nama ketua prodi
15. CPL-Prodi Capaian Pembelajaran Prodi yang sesuai dengan diskriptor KKNI, SNPT, visi misi, tujuan prodi dan profil

lulusan prodi yang diembah/digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari unsur pengetahuan,  keterampilan
khusus, keterampilan umum dan sikap

16. CPMK Capaian Pembelajaran Mata kuliah yang mengandung CP Prodi yang sesuai
17. Diskripsi Singkat MK Cakupan mata kuliah yang sesuai dengan CPMK
18. Bahan Kajian pokok bahasan dan sub pokok bahasan sesuai deng kemampuan akhir yang diharapkan dan bahan kajian

bidang ilmu yang dikembangkan dalam mata kuliah ini.
19. Pustaka Pustaka yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah
20. Dosen Pengampu Nama Dosen Pengampu
21. Mata kuliah syarat Nama mata kuliah yang harus ditempuh sebelum menempuh mata kuliah ini.
22. Mg ke- Minggu ke berapa CPMK tersebut dapat dicapai
23. Sub-CPMK Indikator CPMK sesuai dengan CPL Prodi yang bersifat dapat diukur/diamati
24. Indikator Penilaian Indikasi-indikasi yang menyatakan pencapaian pembelajaran tiap tahapan belajar
25. Kriteria & Bentuk Penilaian Bentuk penilaian sesuai dengan sub CPMK tiap tahapan belajar (tes dan non tes) beserta kriterianya (rubrik

....)
26. Bantuk Pembelajaran, Metode

Pembelajaran, Penugasan,
[Media & Sumber Belajar] [

Bentuk pembelajaran:
Kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
Metode pembelajaran:



Estimasi Waktu] Metode/strategi belajar Mhs sesuaikan dg CPMK tiap tahapan belajar Mhs. [sesuaikan dg besarnya sks yg
telah ditentukan]. Metoda atau model pembelajaran yang relevan dengan kemampuan akhir yang ingin
dicapai dan media pembelajaran atau sarana pembelajaran yang digunakan dalam proses pembejaran
Bentuk pembelajaran yang baik harus menggunakan lebih dari 3 metode pembelajaran yang relevan dengan
hasil akhir yang diharapkan, langkah-langkah pembelajaran harus benar-benar berpusat pada mahasiswa
dan semuanya sesuai dengan  hasil akhir yang diharapkan dan ditentukan juga cara memotivasi mahasiswa
dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan penerapan serta analisis atau sintesis dan
mengintegrasikan informasi. Lebih jauh, bentuk pembelajaran tersebut juga membuat mahasiswa mampu
menilai pentingnya informasi dan memperoleh kesempatan untuk terlibat aktif dalam lebih dari satu
kegiatan.
Metoda pembelajaran yang digunakan arus berpusat pada mahasiswa atau student centered learning (SCL)
yang terdiri dari :
a. Model pembelajaran contextual instruction mirip dengan metoda ceramah dalam pembelajaran
berorientasi pada pengajar (teacher learning centre)
b. Model pembelajaran small group discussion, cooperative learning, project base learning atau simulation
memerlukan presentasi mahasiswa di depan kelas
c. Model pembelajaran discovery learning atau collaborative learning dilakukan oleh mahasiswa di luar
kelas dengan bantuan dosen
d. Model pembelajaran self directed learning, dan problem base learning menitik beratkan pada pelaksanaan
tugas-tugas di luar kelas.
Sarana pembelajaran yang digunakan harus merangsang minat belajar para mahasiswa, menggunakan lebih
dari 1 media pembelajaran yang sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan dan mempermudah pencapaian
tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dapat berbentuk benda asli, specimen (benda
tiruan dengan bentuk seperti benda aslinya) atau mock up (benda tiruan namun dengan ukuran yang lebih
kecil atau lebih besar dari benda aslinya atau bagian-bagian dari benda asli).

Penugasan: Rincian tugas yang diberikan untuk mencapai capaian pembelajaran tiap tahapan pembelajaran

Media pembelajaran dapat berupa : a. Media auditif, yakni media pembelajaran yang mengandalkan suara,
misalnya : radio, casette recorder, piringan hitam, compact disk, dan sebagainya b. Media visual, yakni
media pembelajaran yang mengandalkan penglihatan, misalnya : film rangkai, film strip, slide atau film
bingkai, gambar atau lukasan, foto, whiteboard, LCD dan sebagainya. c. Media audio visual, yakni media
pembelajaran yang mempunyai unsur suara dan gambar misalnya : audio visual diam (misalnya televisi),
audio visual bergerak (misalnya robot), dn sebagainya.

Sumber Belajar



sumber pembelajaran yang digunakan ungtuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan. Sumber
pembelajaran dapat dipilih dapat berupa bahan (materials), manusia (people), lingkungan (setting), alat dan
perlengkapan (tool and equipment)atau kegiatan (activities). Sumber pembelajaran yang baik menggunakan
lebih dari 1 sumber bahan ajar yang sesuai dengan tujuan berupa bahan (materials) dikemas dalam buku,
situs internet, peta, film,  audio-tape, video-tape, dsb. Sumber pembelajaran dapat juga berasal dari manusia
(people), lingkungan (setting), alat dan perlengkapan (tool and equipment)atau kegiatan (activities).

Estimasi Waktu
Total waktu yang diperlukan berikut distribusinya.
a) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap
muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)
menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a.
kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh)
menit per minggu per semester.
c) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
d) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik
lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170
(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

TM: Tatap Muka
BT: Belajar Tugas
BM:Belajar Mandiri

27. Materi Pembelajaran [Pustaka] Materi pokok bahasan / bahan kajian yg relevan dg CP-MK dan sesuai dengan tahapan belajar mahasiswa.
Pustaka : pustaka yang digunakan dalam materi tersebut

28. Bobot (%) Bobot persentase tiap jenis assessment sesuai dengan kedalaman dan keluasan CPMK tahapan
pembelajaran.



2. Contoh RPS MK Metode Penelitian
NAMA UNIVERSITAS
NAMA FAKULTAS
NAMA PROGRAM STUDI

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE

R
Tgl Penyusunan

Metode Penelitian TF141361 Matakuliah Umum T=2 P=0 6 10 Februari 2017
OTORISASI / PENGESAHAN Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI

Tanda tangan (Jika ada) Tanda
tangan

Tanda tangan

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P3 Mampu memformulasikan permasalahan di industri berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang instrumentasi,

akustik dan fisika bangunan, energy dan pengkondisian lingkungan, bahan, dan fotonika.
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi
KK4 Mampu merancang dan dan menjalankan penelitian dengan methodologi yang benar khusus nya terkait dengan

pengembangan bidang Pendidikan IPS.
CPMK
CPMK
1

Mampu menguasai teori-teori penelitian yang mencakup pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan dan analisis data dengan secara mandiri, bermutu, terukur, dan mempresentasikannya dengan sikap
bertanggungjawab.

CPMK
2

Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian dalam bidang Pendidikan IPS dengan kinerja
mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggungjawab



Diskripsi Singkat
MK

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian yang akan digunakan kelak pada saat
melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan
etika dalam penelitian,
merumuskan permasalahan, membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang dipilih nya,
mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian.



Bahan Kajian
(Materi
pembelajara
n)

1. Pengetahuan, ilmu dan filsafat; pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah,
tugas ilmu dan penelitian.

2. Perumusan masalah dan tinjauan pustaka; identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, perumusan masalah.
3. Metode Penelitian; penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan,

penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental
semu, penelitian tindakan.

4. Kerangka Teoritis dan Penyusunan Hipotesis; dasar teori, variabel, hipotesis.
5. Pemilihan Sampel; terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode

penentuan sampel, desain sampel.
6. Pengembangan instrumen pengumpul data; spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian,

validitas dan reliabilitas instrumen, penentuan perangkat akhir instrumen.
7. Pengumpulan data dan pengolahan data; jenis data (kuantitatif, kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan

data statistik.
8. Rancangan eksperimental sederhana; anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya.

Pustaka Utama:
1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative

Research (4 ed.). Boston: PEARSON.
2. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.3. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA: Rowman

& Littlefield Publishers.4. Thiel, D. V. (2014). Research Methods for Engineers. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.5. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.6. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.
Pendukung:
7. Katz, M. (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. London: Springer.
8. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (Second Revised ed.). New Delhi: New Age

Internasional (P) Limited.
9. Singh, Y. (2006). Fundamental of Research Methodology and Statistics. New York: New Age International.

Dosen Pengampu Dr. Abdul Rozak, M.Si
Matakuliah syarat Statistik



Mg
Ke-

Sub-CPMK
(sbg kemampuan akhir

yg diharapkan)

Indikator
Penilaian

Kriteria &
Bentuk
Penilaian

Bantuk
Pembelajaran,

Metode
Pembelajaran,

Penugasan,
[Media & Sumber
Belajar] [ Estimasi

Waktu]

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaia

n (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1,2 1. mampu menjelaskan

tentang Pengetahuan,
Ilmu, filsafat & etika dan
plagiasi dlm penelitian.
[C2,A3]

 Ketepatan
menjelaskan tentang
pengetahuan, ilmu
dan filsafat;

 Ketepatan
menjelaskan
pengertian etika
dalam penelitian;

 Ketepan
menjelaskan
pengertian plagiasi,
mencegah plagiasi,
dan konsekwensi
tindakan pladiasi.

Kreteri:
Rabrik kreteria
grading
Bentuk non-test:
 Tulisan

makalah
 Presentasi

 Kuliah:
 Diskusi,

[TM: 1x(2x50”)]
• Tugas-1: Menyusun

ringkasan dlm bentuk
makalah tentang
pengertian
pengetahuan, ilmu dan
filsafat berserta
contoh nya.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar] eLearning:
SHARE-
http://share.uinjkt.ac.id

Pengertian
pengetahuan, ilmu dan
filsafat, pendekatan
ilmiah dan non ilmiah,
tugas ilmu dan
penelitian.
Etika dalam penelitian.
[6] hal.: 10-40

10



 Kuliah:
 Diskusi dlm

kelompok, [TM:
1x(2x50”)]

 Tugas-2: Makalah:
studi kasus etika
dalam penelitian
terkait dengan
plagiasi.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
eLearning:
http://uinjkt.ac.id

3,4 2. mampu menjelaskan
berbagai metode
penelitian kualitatif dan
kuantitatif [C2,A3]

 Ketepatan
membedakan
pengertian dan
karakteristik
penelitian kualitatif
dan kuantitatif;

 Ketepatan
menjelaskan tahapan
metode penelitian
kualitatif dan
kuantitatif.

Kreteri:
Rabrik
skala
persepsi
Bentuk non-test:
 Menyusun

diagram
alir
tahapan
penelitian;

 Presentasi;

 Kuliah;
 Diskusi;
[TM: 2x(2x50”)]
 Tugas-3: Studi kasus:

menyusun diagram alir
metode penelitian
sesuai dg masalah yg
dipilih, beserta
penjelassannya.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
eLearning: uinjkt.ac.id

Penelitian historis,
penelitian deskriptif,
penelitian
perkembangan,
penelitian kasus dan
lapangan, penelitian
korelasional,
penelitian kausal
komparatif, penelitian
eksperimental
sungguhan, penelitian

15



http://share.its.ac.id eksperimental
semu, penelitian
tindakan.

[2] hal. 3-49

 Kuliah;
 Diskusi;
[TM: 2x(2x50”)]
 Tugas-4:

Mempersiapkan dan
melakukan presentasi.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
eLearning: uinjkt.ac.id
http:// uinjkt.ac.id

5,6 3. mampu merumuskan  Ketepatan
sistematikan dan
mensarikan artikel
journal;

 Ketepatan dan
kesesuaian
merumuskan
masalah dan
hipotesis deskriptif,
komparatif, asosiatif
dan komparatif-
asosiatif;

Kreteri:
Portofolio
showcase
Bentuk non-
test:
 Ringkasan

artikel
journal dan
road map
nya;

 Rumusan
masalah
dan
hipotesis
penelitian;

 Kuliah;
 Discovery Learning,

Diskusi dlm
kelompok;

[TM: 1x(2x50”)]
• Tugas-5: Mengkaji

dan mensarikan
artikel journal.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
 eLearning:
uinjkt.ac.id http://
uinjkt.ac.id
 ScienceDirect
https://www.sciencedire
ct.

com/

Kajian Pustaka 15
permasalahan penelitian
dan

mengidentifikasi

menyusun hipotesa
penelitian

permasalahan,

dg sumber rujukan bermutu, perumusan masalah dan
terukur dan sahih [C3,A3] hipotesis deskriptif,

komparatif, asosiatif dan
komparatif-asosiatif.

[1] hal. 58-139
[2] hal. 53-108
[4] hal. 27-112



 Kuliah;
 Diskusi;
[TM: 1x(2x50”)]
• Tugas-6: Merumuskan

masalah dan hipotesisi
deskriptif, komparatif,
asosiatif dan
komparatif- asosiatif..

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]



7 4. mampu menjelaskan  Ketepatan
menjelaskan
pengertian validitas
beserta contoh nya;

 Ketepatan
menjelaskan
pengertian validitas
beserta contoh nya;

Kreteri:  Kuliah;
 Diskusi;
[TM: 1x(2x50”)]
 Tugas-7: Studi

pustaka dan
meringkas pengertian
validitas dan
reliabilitas instrument
penelitian

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]


Validitas dan reliabilitas 5
validitas dan reliabilitas Rubrik deskriptif instrument penelitian
pengukuran dalam
penelitian

Bentuk test:

[C2,A3] Soal tes tulis [2] hal. 361-374
pengertian dan [5] hal 348-367
cara menghitung
validitas dan
reliabilitas

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya
9 5. mampu memilih dan  Ketepatan

menjelaskan
perbedaan populasi
dan sampel;

 Ketepatan
menjelaskan
berbagai teknik
penentuan sampel;

 Ketepatan

Kreteri:  Kuliah:
 Studi kasus,
[TM: 1x(2x50”)]

Tugas-8: Studi kasus:
memilih dan
mendesain sampel
penelitian ditulis dalam
bentuk bagian dari
dokumen penelitian.

Terminologi yang sering 5
menetapkan sampel Rabrik deskriptif digunakan, alasan
penelitian dg sistematis, Bentuk non-test: pemilihan sampel,
bermutu, dan terukur
[C3,A3]

Penilaian karakteristik sampel,

dokumen teknik penentuan
sampel,

penentuan desain sampel.
sampel
penelitian

[1] hal. 140-173

[2] hal. 119-134



menentukan jumlah
sampel;

[BT+BM:(2+2)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
 eLearning:
uinjkt.ac.id http://
uinjkt.ac.id

[5] hal. 61-93

10,11 6. mampu mengembangkan
instrumen pengumpul data
penelitian dg kinerja
mandiri, bermutu, dan
terukur [C3,A3]

 Ketepatan
sistimatika
penyusunan
instrument;

Kreteri:
Rabrik deskriptif
Bentuk non-test:

 Kuliah:
 diskusi

kelompok
kolaboratif
[TM: 1x(2x50”)]

Spesifikasi
instrumen, pengujian
instrumen, analisis
hasil pengujian,

15



 Ketepatan
menghitung validitas
dan reliabilitas
instrumen

 Rancanga
n
instrumen
t
penelitian
;

 Presenta
si
kelompo
k

 Tugas-9: Studi
kasus:
mengembangkan
instrument
penelitian
sederhana dan
melakukan uji
vaditas dan
reliabilitas nya.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
 Menggunakan SPSS.
 eLearning:
uinjkt.ac.id http://
uinjkt.ac.id

penentuan
perangkat akhir
instrumen.
[2] hal. 135-172
[5] hal 348-367

 Kuliah;
 diskusi

kelompok
kolaboratif;

[TM: 1x(2x50”)]
 Tugas-10:

Mempersiapkan dan
melakukan
presentasi.

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
 Menggunakan SPSS.
 eLearning:
uinjkt.ac.id http://
uinjkt.ac.id



12 7. mampu mengolah data
serta menginterpretasi
hasilnya dg sikap
bertanggungjawab
[C3,A3,P3]

 Kesesuaian memilih
metoda pengolah
data;

 Ketepatan dan
ketelitian
pengolahan;

 Ketepatan dan
ketajaman analisis
data;

Tidak melakukan:
 Fabrikasi data;
 Falsifikasi data;
 Plagiasi;

Kreteri:
Rubrik deskriptif
Bentuk non-test:
 Praktek

mengolah
dan
menganalisis
data

 Presenta
si
kelompo
k

 Kuliah & tutorial:
 Kerja kelompok

kolaboratif dan
diskusi [TM:
1x(2x50”)]

 Tugas-11: Small
Projact: mengolah
dan menganalisis
data dan
menginterpretasi
hasil analisis dari hasil
pengukuran dengan
Menggunakan

Jenis data (kuantitatif,
kualitatif), data
sekunder, data primer,
dan pengolahan data
statistik.

[1] hal. 175-264
[2] hal. 119-266
[4] hal. 114-154
[5] hal 29-83, 84-280

5



 Menggunakan data
dan informasi valid;

instrument yang
telah
dikembangkan;

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
 Menggunakan SPSS.
 eLearning:
uinjkt.ac.id http://
uinjkt.ac.id

Flipped Classroom
13 8. mampu merancang

penelitian dalam bentuk
proposal penelitian &
mempresentasikan nya dg
kinerja mandiri, bermutu,
dan terukur [C6,A3,P3]

 Ketepatan
sistematika
proposal;

 Ketapatan tata
tulis proposal;

 Konsistensi
penulisan proposal;

 Kerapian
sajian
proposal;

 Efektifitas presentasi;
 Penguasaan

materi proposal;
 Kompleksitas berfikir;

Tidak melakukan:
 Fabrikasi data;
 Falsifikasi data;
 Plagiasi;
 Menggunakan

rujukan yang dapat

Kreteri:
Rubrik deskriptif
Bentuk non-test:
 Review

dokumen
proposal
penelitia
n;

 Presenta
si
mandiri;

On-Classroom (Luring):
 Kuliah dan diskusi;
Penjelasan & diskusi
tentang kerangka
proposal Penelitian
[TM: 1x(2x50”)]

Off-Classroom (Daring):
 Tugas 12A &

Belajar mandiri
Menggali
permasalahan
penelitian dan
merumuskan
masalah penelitian
melalui:

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar] Youtube atau
beberapa web yg
relevan;
(http:// uinjkt.ac.id;

Rancangan penelitian;
anatomi proposal
penelitian; sistematika
dan tata tulis proposal
penelitian sesuai
dengan standar
internasional.

[1] hal. 265-291, 293-
336
[2] hal. 267-276, 375-
386

30%



14 dipertanggungjawab
- kan;

On-Classroom (Luring):
 Kuliah dan

Responsi
Presentasi &
diskusi tentang
Rumusan Masalah
& Kerangka
Proposal
Penelitian

[TM: 1x(2x50”)]

Off-Classroom (Daring):



 Tugas 12B &
Belajar mandiri
Menyusun draf
proposal penelitian,
Melakukan literasi
jurnal sebagai rujukan
dg membuat
ringkasan
menggunakan:

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]
https://www.sciencedire
ct. com/ , dan http://
uinjkt.ac.id

15 On-Classroom (Luring):
 Kuliah dan Responsi

Presentasi & diskusi
draf proposal
Proposal Penelitian

[TM: 1x(2x50”)]

Off-Classroom (Daring):
 Tugas 12C &

Belajar mandiri
Finalisasi proposal
penelitian, digitalisasi,
disertai ppt dan video
presentasi,
dikumpulkan melalui:

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)]
[Media & Sumber
Belajar]



http:// uinjkt.ac.id

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi
dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.



3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik
terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria
dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.



i. Contoh format Rencana Tugas Mahasiswa

LOGO PT UNIVERSITAS ...............................................
FAKULTAS .....................................................

RENCANA TUGAS MAHASISWA
MATA KULIAH Metode Penelitian
KODE TF141361 sks 2 SEMESTER 6
DOSEN
PENGAMPU

Dr. Abdul Rozak, M.Si

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS
Final Project 3 minggu
JUDUL TUGAS
Tugas-12: Final Project: Menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri.
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikan nya dg
kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C6,A3,P3]; 3 mg
DISKRIPSI TUGAS
Tuliskan obyek garapan tugas, dan batas-batasan nya, relevansi dan manfaat tugas
METODE PENGERJAAN TUGAS
2. Memilih dan mengkaji minimal 10 journal nasional & internasional sesuai bidang yang diminati;
3. Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih;
4. Menentukan judul proposal penelitian;
5. Merumuskan masalah dan hipotesis peneleitian
6. Memilih dan merancang metodologi penelitian;
7. Menyusun proposal penelitian;
8. Menyusun bahan & slide presentasi proposal penelitian;
9. Presentasi proposal penelitian di klas.



BENTUK DAN FORMAT LUARAN
c. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi (TA)
d. Bentuk Luaran:

1. Kumpulan ringkasan journal ditulis dengan MS Word dengan sistimatika penulisan ringkasan journal, dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf),
dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10- Ringkasan-no nrp mhs-nama depan mhs.rtf);

2. Proposal ditulis dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan proposal, dikumpulkan dengan
format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Proposal-no nrp mhs-nama depan mhs.rtf);

3. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video clips, minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk
softcopy format ekstensi (*.ppt), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Slide-no nrp mhs-nama depan mhs.ppt);

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN
a. Ringkasan hasil kajian journal (bobot 20%)

Ringkasan journal dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kemutakhiran journal (5 tahun terakhir), kejelasan dan ketajaman
meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan.

b. Proposal Penelitian (30%)
1. Ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar panduanpenulisan proposal;
2. Ketapatan tata tulis proposal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dansesuai dengan standar APA dalam penyajian tabel,

gambar, penulisan rujukan dan penisansitasi;
3. Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna (jika ada) simbul dan lambang;
4. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan;
5. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisan dan sajian proposal penelitian.

c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%)
Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & blok sistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan
didukung dengan gambar dan vedio clip yang relevant.

d. Presentasi (bobot 30%)
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman
paparan, penguasaan media presentasi.

JADWAL PELAKSANAAN
Penetapan Judul dan Kerangka
Penelitian

22 April 2017
22 April - 28 April 2017



Meringkas Journal
Menyusun proposal & Asistensi
Presentasi proposal
Pengumuman hasil penilaian

24 April – 12 Mei 2017
15-19 Mei 2017
4 Juni 2017

LAIN-LAIN
Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari dari 100% penilaian mata kuliah ini; Akan dipilih 3 proposal terbaik;
Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri;
DAFTAR RUJUKAN
1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4 ed.). Boston:

PEARSON.
2. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
3. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers.
4. Thiel, D. V. (2014). Research Methods for Engineers. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
5. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
6. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: AndiOffset.

1. Contoh rubrik sekala persepsi untuk Tugas-12: Final Projact - Menyusun proposal penelitian bidang Pendidikan IPS dan
mempresentasikan secara mandiri (…seperti pada RPS MK Metode Penelitian yg telah disajikan di atas). Rubrik Penilaian
menyesuaikan penilaian dengan Rancangan Tugas



Indikator
SKOR PENILAIAN

Sangat kurang (E)
=< 40

Kurang (D) 41 –
55

Cukup (C) 56 -
60

Baik (B) 61 –
80

Sangat baik (A)
>=81

1 Ringkasan Hasil Jurnal

2 Proposal Penelitian

3 Penyusunan Slidre Presentasi
4 Presentasi

Nilai total



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK

Dosen:

Tim Pengampuh  Mata Kuliah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  (IAIN) SULTAN AMAI GORONTALO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jl. Gelatik No. 1 Telp. (0435) 880251 - 822725  WA 081212131769  Gorontalo  pai.iaingorontalo.ac.id



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
No.Dok : 02/PAI-FITK/III/2018
Revisi : ............

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK
Tanggal : 20 Maret 2018
Halaman: 12 Hal

Dibuat Oleh:
Dosen Pengampuh

Diperiksa Oleh:
Tim Gugus Mutu Jur PAI

Ahmad Zainuri, M.Pd
NIP ……………….

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan PAI

Dr. Razak Umar, S.Ag. M.Pd
NIP 19761105207101002

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas Matakuliah
Nama Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama Matakuliah : Pembelajaran Akidah Akhlak
Kode Matakuliah : 6012135161
Kelompok Matakuliah : Penguasaan Akademik Kependidikan Keilmuan
Bobot SKS : 3 (Tiga)
Jenjang : S1
Semester : IV (Empat)
Prasyarat : PLP-2
Status (wajib/ pilihan) : Wajib

Nama dan kode dosen : Dr. Razak Umar, S.Ag. M.Pd
Yasrullah (, M.Pd)



B. Deskripsi Matakuliah

Mata kuliah Pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan mata kuliah rumpun Pendidikan Agama Islam.
Mata kuliah Pembelajaran Aqidah Akhlakbertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menguasai dan mengembangkan teori-teori
pembelajaran secara aktual dan kontekstual yang meliputi ; konsep dasar pembelajaran Aqidah Akhlak, kurikulum pembelajaran
Aqidah Akhlak, program tahunan dan program semester mata pelajaran Aqidah Akhlak, silabus mata pelajaran
Aqidah Akhlak, rencana pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak, dan penilaian Autentik pembelajaran. Hal lain yang patut dikuasai
mahasiswa adalah mengenai pengelolaan kelas serta Desain kegiatan Ekstra dan intra kurikuler Keagamaan yang mendorong tercapaianya
kompetensi mahasiswa pada Perkuliahan Akidah Akhlak harapannya menyiapkan mahasiswa menjadi menjadi calon guru yang profesional,
modern dan berkarakter.

Mata Kuliah Pembelajaran Aqidah Akhlak mendorong mahasiswa untuk selalu bertindak objektif, berpikir logis dan mampu menentukan
kebijakan yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits dan Norma lingkungan atau budaya masyarakat. Proses Integrasi-interkoneksi dengan Al-
Qur’an, Hadis, Sejarah Islam, Fiqih dan Pendidikan Kewarganegaraan. strategi perkuliahan Pembelajaran Aqidah Akhlak dilakukan dengan
berbagai strategi pembelajaran aktif dari analisis nilai-nilai Aqidah dan Akhlak yang mendorong terjadinya kerjasama dan proses
inquiry supaya pemahaman pembelajaran dan materi ajar tidak sebatas fiktif, sehingga dengan diintegrasikan berdasar Al-Qur’an,
hadits, Norma lingkungan atau budaya masyarakat, diharapkan mahasiswa dapat menentukan sikap / kebijakan pada kehidupan dan keilmuan
sehari - hari di lingkungan sosial maupun akademik.

C. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk

3. a. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai (Kode : CPST )
CPST01 Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius dalam kehidupan perseorangan,

masyarakat dan bangsa;
CPST06 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

CPST08 Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di
negara;

CPST11 Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di
masyarakat dan di negara;



CPST12 Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,  kebebasan dan otonomi akademik yang
diembannya;

CPST13 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

CPST14 Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi
(adaptability), fleksibiltas (flexibility), pengendalian diri, (self direction),  secara baik dan penuh inisitaif di tempat
tugas;

CPST16 Menunjukkan etos kerja,  tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan
agama Islam pada satuan pendidikan sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK);

CPST17 Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas
(responsibility)  atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri pada satuan pendidikan
sekolah/madrasah (SMP/MTs/SMA/MA/MK/MAK);

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
CPP11 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di sekolah/madrasah;
CPP13 Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan  akidah-akhlak sebagai sub keilmuan dari

Pendidikan Agama Islam;
CPP16 Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi  mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
CPP17 Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam yang kreatif dan inovatif;
CPP18 Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam

sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah.

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum
CPKU08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu

mengelola pembelajaran secara mandiri



CPKU12 Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill),
berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan
pelaksanaan tugas di dunia kerja:

CPKU13 Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid
CPKU14 Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur’an juz 30 (Juz Amma)
CPKU15 Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.

3. c.2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Keterampilan Khusus (Kode : CPKK )
CPKK01 Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur

dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum;
CPKK02 Mampu  mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah  secara baik dan

tepat;
CPKK03 Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
CPKK04 Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di

sekolah/madrasah;
CPKK05 Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;
CPKK10 Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun

kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar;

CPKK11 Mampu menghafal 100 ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan
CPKK12 Mampu menghafal 100 hadis -hadis pendidikan dan hadis arbaiyn (optional).

b. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) Inovasi Pembelajaran PAI

CPMK01 ; Mahasiswa mampu Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di
sekolah/madrasah, di masyarakat dan di Negara (CPST08, CPST11)
CPMK02 ; Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,  kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;
CPMK03 : Mahasiswa mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta
berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibiltas (flexibility), pengendalian diri, (self direction),  secara baik dan penuh inisitaif di tempat
tugas; dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat (CPST13, CPST14)



CPMK04 : Menunjukkan etos kerja,  tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab
(accountability) dan responsibilitas (responsibility)  atas pekerjaan dan cinta menjadi pendidik bidang pendidikan agama Islam (CPST16,
CPST17)
CMPK05 : Mahasiswa mampu memahami, menilai,  mengkritisi dan mengkontsruksi gagasan Inovatif Pembelajaran Akidah Akhlak di
Madrasah (CPP1
CPMK06 : Mahasiswa mampu memahami, menilai,  mengkritisi dan menerapkan teori pengembangan kurikulum, Penyusunan Perangkat
Pembelajaran, media dan sumber belajar, penilaian dan evaluasi serta pengelolaan Kelas mata Pembelajaran Akidah Akhlak di madrasah
(MI/MTs/MA/MAK) (CPP16)
CPMK07 : Mahasiswa mampu memahami, menilai,  mengkritisi dan menerapkan beragam Inovasi Pembelajaran Akidah Akhlak serta
mengembangkan Iklim Pembelajaran Akidah Akhlak yang kondusif melalui Kegiatan Intra dan ekstra keagamaan di Madrasah
(MI/MTs/MA/MAK) (CPP16)
CPMK08 : Mahasiswa mampu menunjukan kemampuan berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif
(innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam Pembelajaran Akidah Akhlak
(CPKU12)
CPMK09 : Mahasiswa Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid (CPKU13)
CPMK10 : Mahasiswa Mampu mnghafal dan memahami isi kandungan  al-Qur’an Juz 30. (CPKU14)
CPMK11 ; Mahasiswa Mampu menghafal 100 ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan ( Target : 25) (CPKK11)
CPMK12 : Mahasiswa Mampu menghafal 100 hadis -hadis pendidikan dan hadis arbaiyn (Target 25) (CPKK12)

D. Materi Pokok

Materi Pokok Mata Kuliah Pembelajaran Akidah Akhlak melingkupi bagian-bagian penting bagi seorang guru Akidah Akhlak serta komponen
lainnya yang terkait yakni :

a) Hakikat Pembelajaran Akidah Akhlak
b) Pengertian pembelajaran Aqidah akhlaq
c) Karakteristik pembelajaran Aqidah akhlaq
d) Tujuan pembelajaran Aqidah akhlaq
e) Ruang lingkup pembelajaran Aqidah akhlaq di MI, MTs, dan MA
f) Kompetensi dasar & Kompetensi Inti Pembelajaran Akidah Akhlak di MI, MTS, MA dan MAK
g) Teori Belajar & pembelajaran Akidah Akhlak
h) Prinsip-Prinsip Pembelajaran Akidah Akhlak



i) Teknik Penyusunan Program Tahunan, Program Semester dan Silabus Akidah Akhlak
j) Strategi Pembelajaran tematik Aqidah Akhlak
k) Inovasi Pembelajaran Akidah Akhlak melalui e-learning.
l) Penyusunan silabus dan RPP Aqidah akhlaq di MI, MTs, MA dan MAK
m) Hakikat RPP
n) Prinsip pengembangan RPP
o) Komponen dan sistematika RPP
p) Langkah-langkah pengembangan RPP
q) Penilaian Autentik Pembelajaran Akidah Akhlak
r) Pengertian standar penilaian pendidikan
s) Prinsip pendekatan penilaian
t) Ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian
u) Mekanisme dan prosedur penilaian
v) Pelaksanaan dan pelaporan penilaian
w) Desain Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran Akidah Akhlak
x) Mengoptimalkan kegiatan Intra & Ekstra Kurikuler Keagamaan sekolah dalam menunjang pencapaian Kompetensi Pembelajaran Akidah

Akhlak

E. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Pe
rt.
1

Sub-CPMK
Indikator Capaian Pembelajatan
Matakuliah

Bahan Kajian Bentuk
Pembelajaran

Waktu Tugas dan Penilaian Rujukan

1 Setelah mengikuti Perkuliahan ini
mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi Hakikat
Pembelajaran Akidah Akhlak & Prinsip-
Prinsip Pembelajaran Akidah Akhlak

Kontrak Kuliah  &
Overview
Hakikat Pembelajaran
Akidah Akhlak  &
Prinsip-Prinsip
Pembelajaran Akidah
Akhlak

Ceramah & Tanya
Jawab, Diskusi

150’ Buku
Sumber
Utama .

Penulis ,
Tahun
halaman,

2 Perkuliahan ini mahasiswa dapat : Teori Belajar & Presentase 150’ Terstruktur Buku



memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Teori Belajar & pembelajaran
Akidah Akhlak

pembelajaran Akidah
Akhlak

Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

Sumber
(terlampir)

3 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Teknik Penyusunan Program
Tahunan, Program Semester dan Silabus
Akidah Akhlak

Teknik Penyusunan
Program Tahunan,
Program Semester dan
Silabus Akidah Akhlak

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

4 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Teknik Penyusunan Program
Tahunan, Program Semester dan Silabus
Akidah Akhlak

Teknik Penyusunan
Program Tahunan,
Program Semester dan
Silabus Akidah Akhlak

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

sda

5 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Strategi Pembelajaran tematik
Aqidah Akhlak

Strategi Pembelajaran
tematik Aqidah Akhlak

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

6 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Inovasi Pembelajaran Akidah
Akhlak melalui e-learning

Inovasi Pembelajaran
Akidah Akhlak melalui
e-learning

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

sda

7 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Penyusunan silabus dan RPP

Penyusunan silabus dan
RPP Aqidah akhlaq di
MI, MTs, MA dan

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri



Aqidah akhlaq di MI, MTs, MA dan MAK MAK Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :

memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Penilaian Autentik
Pembelajaran Akidah Akhlak

Penilaian Autentik
Pembelajaran Akidah
Akhlak

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

sda

10 Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
memahami, menilai, mengkritisi serta
menerapkan Desain Pengelolaan Kelas &
Mengoptimalkan kegiatan Intra & Ekstra
Kurikuler Keagamaan sekolah dalam
menunjang pencapaian Kompetensi
Pembelajaran Akidah Akhlak
dalam Pembelajaran Akidah Akhlak

Desain Pengelolaan
Kelas &
Mengoptimalkan
kegiatan Intra & Ekstra
Kurikuler Keagamaan
sekolah

Presentase
Kelompok, Dialog
& Demonstrasi

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

11 Perkuliahan ini mahasiswa dapat
melakukan Observasi, menganalisis serta
menyusun laporan pelaksanaan
Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah

Observasi Pembelajaran
Akidah Akhlak di
sekolah dan Madrasah

Presentase
Kelompok, Dialog
& Pilot Project,
Research Basic
Learning, Seminar
Mini

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

sda

12 Perkuliahan ini mahasiswa dapat
melakukan menyusun laporan serta
mempresentasikan hasil Observasi
Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah

Observasi Pembelajaran
Akidah Akhlak di
sekolah dan Madrasah

Presentase
Kelompok, Dialog
& Pilot Project,
Research Basic
Learning, Seminar
Mini

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)



F. Daftar Rujukan

Sumber Utama.
Keputusan Menteri Agama (KMA 165 TAHUN 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada
Madrasah
Buku Guru Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah
Buku Siswa Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah
Buku Guru Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah
Buku Siswa Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah
Buku Guru Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah
Buku Siswa Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah

Munif Chatib, Kelasnya Manusia ; memaksmilkan Fungsi Otak belajar dengan Manajemen Display Kelas. Jakarta : Kaifa Learning tahun 2015
----------------, Orangtuanya Manusia ; Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan menghargai Fitrah setiap anak . Jakarta : Kaifa Learning tahun
2015
---------------, Gurunya Manusia ; menjadikan semua anak Istimewa dan semua anak Juara . Jakarta : Kaifa Learning tahun 2015

13 Perkuliahan ini mahasiswa dapat
menyusun laporan serta mempresentasikan
hasil Observasi Pembelajaran Akidah
Akhlak di Madrasah

Observasi Pembelajaran
Akidah Akhlak di
sekolah dan Madrasah

Presentase
Kelompok, Dialog
& Pilot Project,
Research Basic
Learning, Seminar
Mini

150’ Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)

14

15
&
16

Perkuliahan ini mahasiswa dapat :
Membuat Poster materi perkuliahan
kelompok dalam bentuk Mind Map dan
Mempresentasikan Hasil kerja kelompok
pada seminar sehari #menjadi guru Akidah
Akhlak yang Profesional, Modern dan
berkarakter di era Industri 4.0

UAS dalam bentuk
Seminar #akugurupai

Seminar 1 hari Terstruktur
Mandiri

Assesmen (lembar
Instrumen) & Portofolio
( Dokumen MT)



Lampiran
Lampiran 1. Bahan Ajar
Lampiran 2. Lampiran Kerja Mahasiswa (LKM)
Lampiran 3. Instrumen Penilaian.



INSTRUMEN PENILAIAN
PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK

Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran matakuliah ini adalah menggunakan assesmen kinerja dan portofolio. Assesmen kinerja salah satu
indikatornya melalui lembar instrumen keterlaksanaan pembelajaaran pada alat penilaian keterampilan dasar mengajar dan lembar observasi lesson
study dan bahan/catatan/dokumen refleksi keterlaksanaan pembelajaran. Sedangkan assesmen portofolio meliputi dokumen latihan merancang
rencana pembelajaran (lesson plan) dan dokumen hasil refleksi lembar alat penilaian keterampilan dasar mengajar dan lembar observasi lesson
study pada setiap aspek 8 (delapan) latihan ketreampilan dasar mengajar
Penilaian akan dilakukan oleh dosen MK dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
Catatan
Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa yang memenuhi kehadiran perkuliahan (tatap muka) 80%
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan ujian perbaikan sebanyak 1 kali setelah UTS (di luar jam Perkuliahan) dan 1 kali setelah UAS
(pada waktu yang ditentukan).
Aspek Penilaian
UAS 40 %
UTS 30 %
Tugas 20 % (termasuk Nilai Praktikum dan Nilai Kuis)
Partisipasi 10 %

Nilai Akhir Predikat Nilai Nilai Akhir Predikat Nilai
Huruf Angka Huruf Angka

85 ≤  NA  ≤
100

Terpuji A 4.00 60 ≤  NA  < 65 Kurang Memuaskan C+ 2.30

80 ≤  NA <
85

Sangat
Memuaskan

A - 3.70 55 ≤  NA  < 60 Kurang Memuaskan C 2.00

75 ≤  NA  <
80

Memuaskan B+ 3.30 50 ≤  NA  < 55 Kurang Memuaskan D 1.00

70 ≤  NA  <
75

Memuaskan B 3.00 NA< 50 Gagal E 0.00

65 ≤  NA  ≤
70

Memuaskan B- 2.70




