
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN 

 
PPP FT TEKNIK MESIN 2 56 

 
 
 
 

Revisi  : 0 

Tanggal : 24 Mei 2019 

Dikaji ulang oleh : Ka.Progdi Teknik Mesin 

Dikendalikan oleh : Pembantu Dekan I 

Disetujui oleh : Dekan Fakultas Teknik  

 
 
 
 

© Fakultas Teknik - Universitas Muria Kudus, 2019 – All Right Reserved 
 

Universitas Muria Kudus Pedoman Pelaksanaan 

Budaya Kerja 5R 

Program Studi Teknik 

Mesin 

 

 

Disetujui oleh: 

 

Dekan Fakultas 

Teknik  

Revisi ke 

0 

Tanggal 

24 Mei  2019 

 

 

 

 



 

KEPUTUSAN  

DEKAN FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

Nomor : 092/ FT.UMK/ Kep/A.2.20./V/2019 

 

Tentang 

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI 

TEKNIK MESIN 

 

DEKAN FAKULTAS TEKNIK 

 

Menimbang  : a. Bahwa dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tingggi di 

tingkat program studi harus terlaksana dengan baik.  

b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang 

perlu penyelenggaraan pendidikan yang baik 

c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun 

suatu pedoman pengelolaan pembelajaran program studi teknik 

mesin 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang 

Penyelenggaraan Perguruan tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi. 

5. Statuta Universitas Muria Kudus tahun 2018. 

6. Pedoman penyusunan kurikulum 2019 

7. Pedoman pelaksanaan kurikulum 2019 

8. Spesifikasi program studi Teknik Mesin tahun 2016 

 

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Teknik tanggal 23 Mei   2019 

   



  MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  

   

Pertama  : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Teknik 
Mesin sebagaiman terlampir dalam surat keputusan ini 

   

Kedua : Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Teknik Mesin ini 

merupakan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran, 

untuk meningkatkan kualitas lulusan guna mencapai visi misi dan 

tujuan program studi. 

   

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan 

dalam keputusan tersendiri. 

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat 

kekeliruan dalam penetapan ini 

 

 

Ditetapkan di : Kudus 

Pada Tanggal : 24 Mei 2019 

Dekan,  

 

 

Moh. Dahlan, ST., MT.  

Salinan disampaikan kepada : 

1. Rektor UMK 

2. Para Wakil Rektor di Universitas Muria Kudus; 

3. Para Wakil Dekan di Fakultas Teknik 
4. Ketua Program studi Teknik Mesin  
5. Kepala Laboratorium Teknik Mesin 
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Teknik  



 

Lampiran SK Dekan No. Nomor : 092/ FT.UMK/ Kep/A.2.20./V/2019 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

       Program studi Teknik mesin menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

yang sesuai dengan  SN-Dikti yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa atau student centered learning (SCL). Pembelajaran dengan 

pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam bentuk 

pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk 

memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan Capaian Pemebelajaran Lulusan 

yang dibebankan pada mata kuliah–mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler. 

      Untuk  mencapai visi misi dan tujuan program studi, perlu dibangun 

semangat belajar, metode dan pelaksanaan pembelajaran yang baik. Kondisi 

ini akan tercapai dengan melaksnaakn sesuai dengan pedoman pengelolaan 

pembelajaran.  

 

B. Tujuan Pengelolaan pembelajaran 

Tujuan pengelolaan pembelajaran adalah : 

1. Untuk mencapai lulusan. 

2. Meningkatkan kualitass pembelajaran dengan suasana tempat belajar yang 

nyaman. 

3. Meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium. 

4. Meningkatkan minat belajar dengan kualitas tempat belajar yang baik. 

5. Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dengan pengaturan kerja 

yang baik. 

6. Menghasilkan lulusan dengan budaya kerja yang baik 

 

 

 



BAB 2 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

A. Perencanaan Pembelajaran 

             Perencanaan pembelajaran suatu mata kuliah adalah rencana 

proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu 

semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan 

dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok 

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program 

studi.  

 

B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Prinsip penyusunan RPS:  

 a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang 

dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL 

yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada 

setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.  

 b) RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa 

untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen 

mengajar.  

 c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang 

berpusat pada mahasiswa (student centered learning disingkat SCL)  

 d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:  

a.  nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;  

b.  capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  



d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;  

e. metode pembelajaran; 

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran;  

g.  pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

h.  kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

i. daftar referensi yang digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. Karakeristik pembelajaran 

            Program studi teknik mesin menetapkan upaya untuk mencapai pembelajaran mata 

kuliah, dengan melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Pengertian Pembelajaran disini 

adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Karakteristik proses pembelajaran yang harus di penuhi selama pelaksanan di kelas 

dan laboratorium adalah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konteks-tual, tematik, 

efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud 

adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan.  

     Karakteristik proses pembelajaran di teknik mesin tersebut di atas memiliki arti masing-

masing adalah sbb.:  

a.  Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong ter-bentuknya pola pikir 

yang komprehensif dan luas dengan meng-internalisasi keunggulan dan kearifan lokal 

maupun nasional.  

c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatu-an program melalui pendekatan antardisiplin dan 

multidisiplin.  

d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan 

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.  



e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan 

masalah dalam ranah keahliannya.  

f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan 

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.  

g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam 

kurun waktu yang optimum.  

h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

 

B. Bentuk dan Metode Pembelajaran 

          Dosen di berikan keleluasaan menentukan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan capaian pembelajaran mata kuliah masing-masing. Pemilihan bentuk dan 

metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang 

diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL.        

          Bentuk pembelajaran di program studi Teknik Mesin dapat berupa:  

1) Kuliah klasikal,  

2) Responsi,  

3) tutorial, seminar atau yang setara, 

4)  praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,  

5) Magang 

6) penelitian,  

7) pengabdian kepada masyarakat  

           Pembelajaran di program studi Teknik Mesin dikembangkan berpusat 

pada mahasiswa (student Centered Learning), untuk menunjang metode ini dapat 

dikembangkan metode pembelajaran  berupa:  

1). diskusi kelompok,  

2). simulasi,  



3). studi kasus, 

4). pembelajaran kolaboratif,  

5). pembelajaran kooperatif,  

6). pembelajaran berbasis proyek,  

7).pembelajaran berbasis masalah,  

8). Pembelajran berbasis laboratorium.  

           Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa 

yang kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 

menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar : 

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN  Jam  
A Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka  Penugasan Terstruktur  Belajara Mandiri  

50 
menit/minggu/semester 

60 
menit/minggu/semester  

60 menit/minggu/semester  2,83  

B.Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang 
sejenis  

 

Tatap muka                                       Belajar mandiri   
100 

menit/minggu/semester  
70 

menit/minggu/semester 
2,83  

C. Praktikum, Praktek Stodio, Praktik Bengkel, 
Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan 
atau Pengembangan, Pengabdian Kepada 
Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran 
lainnya yang setara. 

 

  

170 menit/minggu/semester  2,83  

 

C. Materi Pembelajaran 

          Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, 

diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-

bentuk sumber belajar lain yang setara.  

          Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu 

bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman 

bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari 

beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan 

mahasiswa dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang 

keilmuan atau bidang keahlian tersebut.  



         Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan mem-perhatikan keluasan 

dan kedalaman yang diatur oleh standar isi. Materi pembelajaran sedianya oleh 

dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

A. Standar penilaian 

 
       Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan.  

       Kriteria penilaian (assessment criteria) merupakan patokan yang digunakan 

sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan 

pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat 

berupa kuantitatif ataupun kualitatif  

 

B. Metode penilaian 

           Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, me-ngumpulkan 

dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan 

hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup 

prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; 

pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian 

sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan 

kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri 

(confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa 

        Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 

yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan 

mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan 

unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian 

merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian 

keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata 

kuliah. 

        Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:  

• Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar 

mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau 



kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, 

ber-akhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan 

peradabannya.  

 • Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang 

secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap 

muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. 

Sedangkan secara tidak langsung, misalnya meng-gunakan lembar-lembar soal 

ujian tulis.  

• Penilaian ranah ketrampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan 

melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan 

mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.  

 

Tabel. 1. Teknik Penilaian 

 


