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Visi, misi dan 

tujuan 

Visi 

Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik 

yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan 

lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidangpendidikan di tingkat 

nasional. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan 

di tingkat nasional. 

4. Meningkatkan   budaya   akademik   yang   kondusif   dan   terintegrasi   

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk 

pengembangan pendidikan. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di 

tingkat nasional 

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk 

kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 
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4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi 

dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

dalam rangka pengembangan pendidikan. 

 

Definisi Istilah Definisi Istilah 

1. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan. 

2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk 

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 

(enam belas) minggu.  

4. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah 

takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 

selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 

50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam 

puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan 

mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat 

puluh) menit kerja lapangan. 

5. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa 

yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan 

jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 
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6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa 

sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan 

jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu 

tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi 

dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil. 

 

Rasional Rasional 

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. 

Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan 

sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk 

mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, 

setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir 

yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Standar 

penilaian pendidikan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan 

fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam 

perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.  

 

Pernyataan Isi Pernyataan Isi 

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan Sekolah Mitra 

dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas: 

a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; dan 

b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen 

pembimbing. 

2. Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan 
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deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, 

atau karya ilmiah yang setara. 

3. Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh ijazah dan 

gelar Sarjana Pendidikan. 

 

I. Prinsip Penilaian 

1. Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa 

agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembejaran berlangsung. 

4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari 

pengaruh subjektifitas penilai yang dinilai. 

5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan criteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, 

dan dipahami oleh mahasiswa. 

6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

 

II. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan dan angket. 



  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS ALMUSLIM 
Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 
Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh 

 
KODE 

 

 
SS/FKIP-

Umuslim/SPMI-04 

 

STANDAR PENILAIAN 

Tanggal 

dikeluarkan 

9 Oktober 2017 

Revisi - 

 

 

2. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubric 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 

4. Penilaian penugasan pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi 

dari berbagai teknik dan instrument penilaian. 

5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrument penilaian yang digunakan. 

 

III. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

1. Mekanisme penilaian terdiri atas: 

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, 

criteria, indicator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang 

dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 

b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrument, criteria, indicator, dan bobot penilaian yang memuat 

prinsip penilaian. 

c. Member umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil penilaian kepada mahasiswa 

d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

secara akuntabel dan transparan. 

2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir. 

3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui 

penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 
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IV. Perencanaan Penilaian Pembelajaran 

1. Dosen harus menuliskan mekanisme dan criteria penilaian 

pembelajaran dalam RPS. 

2. Dosen harus menyampaikan mekanismen dan criteria penilaian 

pembelajaran kepada mahasiswa pada awal pertemuan kuliah. 

3. Setiap dosen harus membuat: 

a. Kisi-kisi soal 

b. Analisis soal 

c. Kunci jawaban 

 

V. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran 

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu mata 

kuliah atau tim  pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, dan/atau 

mengikutsertakan pemangku kepentingan. 

3. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, 

nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

4. Seluruh tugas dan hasil penilaian lainnya harus dibagikan kepada 

mahasiswa setelah diperiksa. 

5. Bobot nilai tugas mahasiswa haru memiliki persentase minimal 20%. 

6. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada 

program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir 

semester berlangsung. 

7. Hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam klasifikasi; 

a. Huruf A setara dengan skala 4 (empat) berkategori sangat baik 
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b. Huruf B setara dengan skala 3 (tiga) berkategori baik 

c. Huruf C setara dengan skala 2 (dua) berkategori cukup 

d. Huruf D serata dengan skala 1 (satu) berkategori kurang 

e. Huruf E serata dengan skala 0 (nol) berkategori sangat kurang 

8. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara 

untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 

9. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan perencaan pembelajaran. 

10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester 

dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester. 

11. Indeks Presteasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 

12. Indeks Prestasi Komulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

13. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 

indeks prestasi komulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua 

koma nol-nol). 

14. Kriteria kelulusan mahasiswa sarjana adalah sebagai berikut; 

a. Memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 2,76 (dua koma 

tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) 

b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 3,01 (tiga 
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koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) 

c. Pujian bila indeks prestasi komulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima 

nol) 

15. Kriteria kelulusan mahasiswa magister adalah sebagai berikut; 

a. Memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 3,00 (tiga koma 

nol-nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) 

b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 3,51 (tiga 

koma lima puluh satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) 

c. Pujian bila indeks prestasi komulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh 

puluh lima)  

d. Mahasiswa  sarjana yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 

a. Ijazah  

b. Gelar 

c. Surat pendamping ijazah 

 

Strategi 

Pencapaian 

Strategi Pencapaian 

1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar penilaian pembelajaran 

2. Dekan FKIP Umuslim mengalokasikan dana untuk penilaian 

pembelajaran 

3. Dekan FKIP Umuslim melalui GKM melakukan sosialisasi standar 

penilaian pembelajaran kepada ketua program studi dan dosen dalam 

lingkup FKIP Umuslim. 

4. Dekan FKIP Umuslim melalui GKM melakukan evaluasi terhadap 

standar penilaian pembelajaran.  

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Pencapaian 

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir 
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adalah 3.00. 

2. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada 

program studi mencapai 80%. 

3. Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada 

mahasiswa mencapai 70%. 

4. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik 

 

Pihak yang 

Terlibat 

Pihak yang Terlibat 

Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi 

Standar kompetensi lulusan adalah: 

a. Dekan FKIP Umuslim 

b. Wakil Dekan FKIP Umuslim bidang Akademik 

c. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 

d. Dosen 

e. GKM FKIP Umuslim 

 

Dokumen 

Terkait 

Dokumen Terkait 

1. Buku panduan akademik FKIP Umuslim 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian 

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian 

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan transkrip nilai 

8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa 

9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS) 

10. Formulir transkrip nilai mahasiswa 
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11. Formulir daftar hadir dan nilai mahasiswa 

12. Formulir berita acara ujian 

13. Formulir pengambilan dan pengembalian berkas ujian 
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