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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah ta’ala karena dengan rahmat dan pertolongan-Nya buku 

Pedoman Pengembangan Kurikulum STAI As-Sunnah dapat diterbitkan. 

Dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum 

menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh   setiap  Perguruan  

Tinggi  dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program 

Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlakmulia, dan keterampilan. 

Standar Nasional  Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti  

Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan   kurikulum adalah seperangkat rencana  dan 

pengaturan mengenai capaian  pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi 

merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. 

Perguruan  tinggi  sebagai  penghasil  sumber  daya   manusia terdidik perlu mengukur 

lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan kemampuan 

(capaian pembelajaran)   yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. 

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang sebagai Perguruan Tinggi dalam 

upaya meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Standar 

Nasional DIKTI telah menyusun kurikulun berbasis kompetensi yang berorientasi pada KKNI. 

Akhirnya, kami berharap buku panduan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh 

program studi sebagai acuan  penyusunan kurikulum program studi yang dapat menghasilkan  

manusia yang beradab, berilmu, profesional dan  kompetitif  di   era  globalisasi,  serta  

berkontribusi  terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 

 

Deli Serdang, 11 Juli 2016 

Ketua STAI As-Sunnah 

 

 

 

Sopian Sinaga, Lc, M.Pd.I 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam pedoman pengembangan kurikulum ini yang dimaksud dengan: 

(1) Yayasan adalah yayasan Ar-Risalah Al Khairiyah. 

(2) STAI adalah Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang 

(3) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

(4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat 

menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari 

jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerjake 

dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. 

(5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

(6) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di 

bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan 

usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

 

BAB II 

LANDASAN 

Pasal 2 

Kurikulum STAI As-Sunnah Deli Serdang dikembangkan atas landasan berikut: 

(1) Landasan keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman 

salafus sholih. 

(2) Landasan keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangannya. 

(3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 3 

Tujuan 

Panduan Pengembangan Kurikulum ini bertujuan sebagai berikut. 

(1) Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai 

dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin 

mutu lulusan, sebagai; calon pendidik profesional. 

(2) Memberi panduan dalam pengembangan silabus dan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) atau istilah lain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kualifikasi sesuai KKNI dan visi STAI As-Sunnah. 

 

Pasal 4 

Sasaran 

Sasaran pedoman pengembangan kurikulum ini adalah program studi yang ada di 

lingkungan STAI As-Sunnah. 

BAB IV 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT) 

Pasal 5 

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar 

Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar 

Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.  

(2) SNPT merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan 

tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. SNPT terdiri dari: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian, 

dan standar pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Pengertian dari setiap butir SNPT telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 

44 tahun 2015 tentang SNPT. 
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BAB V 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

Pasal 6 

(1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan; 

(2) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran; 

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib: 

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;  

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; 

c. Mencerminkan visi dan misi STAI As-Sunnah. 

 

Pasal 7 

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benar dan 

berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang 

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran; 

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan 

konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan 

kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, 

bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran, mencakup: 



4 Pedoman Pengembangan Kurikulum STAI As-Sunnah 

 

a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 

b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

 

BAB VI 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

Pasal 8 

(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran. 

(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 

(3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, 

magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil 

penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

Pasal 9 

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara 

mendalam; 

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. 

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata 

kuliah. 
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BAB VII 

TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

Pasal 10 

(1) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi 

yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 

keterampilan. 

(2) Pengembangan kurikulum melibatkan program studi, dosen, alumni, pengguna 

lulusan, pimpinan STAI dengan melalui 3 tahap yaitu: tahap perancangan 

kurikulum, pembelajaran, dan evaluasiprogram pembelajaran. 

(3) Tahap perancangan kurikulum  sebagaimana tercantum pada ayat (2 )dibagi dalam 

tiga bagian kegiatan, yakni: 

 Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL); 

 Pembentukan mata kuliah; 

 Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum). 

(4) Penyusunan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana tercantum pada ayat (3) 

dilakukan melalui tahapan berikut: 

 Penetapan profil lulusan; 

 Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil; 

 Merumuskan capaian pembelajaran lulusan. 

(5) Perumusan capaian pembelajaran lulusan wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi 

KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan 

kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan 

keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-

Dikti sebagaistandar minimal, serta ketrampilan lain yang merupakan ciri lulusan 

program studi dan STAI. 

(6) Penetapan unsur-unsur capaian pembelajaran lulusan harus didasari tujuan 

pendidikan universal: learningto know, learning to do, learningto be danlearning to 

live together. 

(7) Pembentukan mata kuliahsebagaimana tercantumpada ayat (3) dilakukan melalui 

tahapan berikut: 

 Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks 

antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.  

 Kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya. 
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Pasal 11 

Capaian pembelajaran 

(1) Capaian pembelajran adalah kemampuan yang diperolehmelalui internalisasi 

pengetahuan,sikap, keterampilan, kompetensi,dan akumulasi pengalaman kerja. 

(2) Rumusan CP disusun dalam4 unsur yaitu sikap dan tata nilai,kemampuan kerja, 

penguasaanpengetahuan, dan wewenang dantanggung jawab. 

(3) Setiap lulusan program studi harus memiliki sikap sebagai berikut: 

a. Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial  serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

(4) Setiap lulusan program studi jenjang sarjana harus memiliki pengetahuan yang 

rumusannya sesuai dengan level 6 KKNI:menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan 

penyelesaian masalah prosedural. 

(5) Setiap lulusan program studi jenjang sarjana harus memiliki ketrampilan umum 

sebagai berikut: 

a. 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. 
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b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan 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, menyusun 

deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

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

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Pasal 12 

Matakuliah 

(1) Matakuliah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, 

penciri STAI dan penciri program studi; 

(2) Jenis dan nama matakuliah penciri nasional mencakup: 

a. Pancasila dan Kewarganegaraan (2 SKS) 

b. Bahasa Indonesia (untuk tujuan akademik) (2 SKS) 

(3) Matakuliah penciri STAI terdiri dari: 

a. Al-Quran (2 SKS) 

b. Tauhid (4 SKS) 

c. Tafsir (2 SKS) 

d. Fiqih (4 SKS) 

e. Hadits (2 SKS) 

(4) Jenis dan nama matakuliah penciri program studi ditetapkan oleh program studi 

dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan. 
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Pasal 13 

Kegiatan Non Matakuliah 

(1) Prodi mengembangkan kegiatan non matakuliah untuk pengembangan soft-skills 

mahasiswa; 

(2) Kegiatan soft-skills sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada 

pelatihan, workshop dan pengabdian; 

(3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan sertifikat 

oleh program studi atau STAI As-Sunnah. 

Pasal 14 

Beban SKS dan Masa Studi 

(1) Program studi jenjang S1 (stratata satu) di lingkungan STAI As-Sunnah memiliki 

beban studi 144-150 SKS; 

(2) Masa studi untuk menyelesaikan beban SKS pada program studi jenjang S1 

(stratata satu) adalah 4-5 tahun. 

 

BAB VIII 

PENGESAHAN KURIKULUM 

Pasal 15 

(1) Kurikulum program studi yang mencakup penciri nasional, STAI, fakultas dan 

program studi diberi pertimbangan oleh Senat STAI As-Sunnah dan disahkan oleh 

Ketua dengan Surat Keputusan. 

BAB IX 

PENINJAUAN KURIKULUM 

Pasal 16 

(1) Peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali; 

(2) Peninjauan kurikulum dilakukan oleh program studi dengan melibatkan Dosen, 

para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, 

masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa. 

(3) Peninjauan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan 

kurikulum sebagaimana tercantum dalam pasal 6. 
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BAB X 

PENUTUP 

Pasal 17 

(1) Peraturan Ketua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; 

(2) Dengan dikeluarkan SK Ketua tentang Pedoman Kurikulum ini, maka 

peraturan/pedoman tentang kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak 

berlaku.  

 

Ditetapkan di : Deli Serdang    

Pada Tanggal : 11 Juli 2016 

Ketua, 

 

 

Sopian Sinaga, M.Pd.I 



 

Lampiran Surat Keputusan Ketua STAI As-Sunnah 

Nomor : 309/K/E/VII/2016 

Tanggal : 11 Juli 2016 

 

 

1. Tahapan Pengembangan Kurikulum 

Secara umum tahapan pengembangan kurikulum di lingkungan STAI As-Sunnah Deli 

Serdang secara skematik dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. Pemilihan Profil Lulusan 

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidangkeahlian atau bidang 

kerjatertentu setelah menyelesaikanstudinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil 

kajianterhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dandunia usaha maupun 

industri, serta kebutuhan dalammengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Seyogyanyaprofil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis,sehingga terjadi 

kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikanrujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan 

peran-peranyang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan”yang harus dimiliki. 

 

 

 

 

 

Gambar: Tahap pemilihan profil lulusan dan capaian pembelajaran 

b. Perumusan Capaian Pembelajaran 

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI (Peraturan Presiden No. 8 tahun 

2012),terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus(kemampuan kerja) dan 

penguasaan pengetahuan, sedangkanyang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat 

mengacupada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagaistandar minimal, yang 

memungkinkan ditambah sendiri untukmemberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang 

tersaji dalam Gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Rumusan CP Sikap 

Rumusan sikap adalah cerminan sikap dan tata nilaisebagai warga negaradan bangsa 

Indonesia yang terwujud denganperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi 

danaktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran.Rumusan sikap dan tata nilai dalam KKNI adalah sebagai 

berikut: 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

c) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia 

d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya 

e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinal orang lain 

f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

2) Rumusan Ketrampilan Umum 

Ketrampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis 

pendidikan tinggi.Rumusan ketrampilan umum dalam KKNI adalah sebagai berikut: 

a) 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; 

b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

c) 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; 

d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 



 

g) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

 

3) Ketrampilan Khusus 

Ketrampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang meliputi aspek Pengetahuan, Sikap 

dan Keterampilan Khusus yang ditetapkan oleh Asosiasi/ Forum Prodi. Aspek keterampilan 

khusus juga dirumuskan berdasarkan kebijakan STAI As-Sunnah dan prodi sesuai dengan 

kekhasan prodi yang bersangkutan. 

c) Pembentukan mata kuliah 

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahankajian dan secara simultan 

juga dilakukan penyusunan matriksantara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah 

ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kulbeserta besar sks nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Tahap ketiga: Pembentukan Mata Kuliah 

 

 

 



 

1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran 

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari prosestahap pertama, seharusnya 

telah tergambarkan batas dan lingkupbidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian 

bahankajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi.Bahan kajian ini dapat berupa 

satu atau lebih cabang ilmu bersertaranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang 

telahterintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakatioleh forum prodi sejenis 

sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat 

mengurainyamenjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dankedalamannya. Bahan kajian 

dalam kurikulum kemudian menjadistandar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam 

dankeluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dankeluasan materi pembelajaran 

sebagaimana tercantum dalam SNDiktipasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

2015) untuk tingkat sarjana dinyatakan sebagai berikut:  

“Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam.” 

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui ataudikembangkan sesuai 

perkembangan IPTEKS dan arahpengembangan ilmu program studi sendiri. Proses 

penetapanbahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di 

program studi. Pembentukan suatumata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat 

dimulaidengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilanumum, ketrampilan 

khusus, dan pengetahuan dengan bahankajian, untuk menjamin keterkaitannya. 

2) Penetapan Mata Kuliah 

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalandapat dilaksanakan dengan 

melakukan evaluasi tiap-tiap matakuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitansetiap mata kuliah (materi 

pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian,dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian 

inidapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butirCPL dengan mata kuliah yang 

sudah ada seperti Gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum,ketrampilan khusus, 

danpengetahuan) ke dalam baris danmengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, 

makaevaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikanhal-hal berikut : Mata kuliah 

yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalampemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi 

tanda contreng(v) pada kotak. Tanda contreng berarti menyatakan ada bahankajian yang 

diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan“kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, 

danberkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatumata kuliah “seharusnya” 

dicontreng tetapi ternyata tidak adabahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut 

wajibditambahkan. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidakberkontribusi pada 

pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan 

matakuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belumterkait pada mata kuliah yang 

ada, maka dapat diusulkanmata kuliah baru. 

 


