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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-
Nya, Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut 
Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga 
senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi 
kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi 
untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah 
Permenristek Dikti No 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di 
perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat 
internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai 
dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi 
senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Penilaian Pembelajaran ini telah melalui serangkaian tahapan 
mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak 
terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan 
mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat 
kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Penilaian Pembelajaran ini diharapakan membantu Fakultas, 
Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti 
perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan 
semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Penilaian Pembelajaran ini, 
terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam 
menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

 
Bekasi, 23 Agustus  2019 
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. Jaenudin, S.Ag., M.Pd 
NIDN: 0425017401 
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1. Visi, Misi dan 
Tujuan IBM Bekasi 

Visi : 
”Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Kawasan Asia Tenggara 
dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.” 
 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan tata kelola 

terhadap sivitas akademika berlandaskan nilai-nilai Islam dan 
Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara 
professional berbasis penelitian, pengembangan IPTEKS dan 
Bisnis. 

3. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada 
perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf 
Internasional yang saling menguntungkan. 

 
Tujuan : 
1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan 

sivitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu menguasai dan 
mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3. Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada 
perkembangan IPTEKS dan Bisnis. 

4. Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan bisnis 
bertaraf Internasional. 

2. Rasional standar Standar Nasional Pendidikan yang disusun berdasarkan 
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, pasal 19 menyatakan bahwa 
standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian 
pembelajaran dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar 
kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses 
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana 
dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan 
standar pembiayaan pembelajaran. 

3. Pihak yang 
bertanggung 
jawab  

1. Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor . 

2. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor yang berkoordinasi dengan LPM dan Ketua 
Program Studi. 

3. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor, LPM, Ketua Program Studi, BAAK, Dosen. 
 



4 

4. Evaluasi pelaksanaan dilaksanakan oleh Audit Mutu Internal 
(AMI) LPM melalui Kepala Program Studi dan Kepala Biro 
Akademik. 

5. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor, LPM, Ketua Program Studi. 

6. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh 
Wakil Rektor, LPM, Ketua Program Studi dan Kepala Biro 
Akademik, Dosen. 

 
4. Definisi istilah 1. Penilaian merupakan proses pengumpulan data dan bukti dari 

hasil belajar yang dilakukan secara sistematis serta pembuatan 
keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar 
kompetensi yang telah ditetapkan.  

2. Penilaian tentang sikap 
3. Tugas adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 
menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)  

4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh dosen untuk mengukur pencapaian kompentensi peserta didik 
(mahasiswa) setelah 8x tatap muka dengan cakupan ujian meliputi 
seluruh indikator kompetensi pada periode tersebut. 

5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
dosen untuk mengukur pencapaian kompentensi peserta didik 
(mahasiswa) setelah 16x tatap muka dengan cakupan ujian 
meliputi seluruh indikator kompetensi pada periode tersebut. 

6. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah 
tentang penilaian hasil belajar pada setiap semester yang sudah di 
tempuh. 

7. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh rektorat sebagai bukti sah tentang hasil rangkuman, penilaian 
hasil belajar seluruh mata kuliah yang sudah di tempuh  pada 
setiap semester.  

8. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

 
5. Pernyataan isi 

standar  
Aspek Kebijakan Penilaian. 
a. IBM Bekasi memiliki dokumen kebijakan tentang penilaian 

pembelajaran  
b. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa 

mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, 
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, 
pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa 

c. Prinsip penilaian: Semua dosen harus melakukan penilaian dengan 
prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi. 
a) Prinsip edukatif: dosen melakukan penilaian yang memotivasi 

mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan meraih 
capaian pembelajaran. 

b) Prinsip otentik: dosen melakukan penilaian yang menunjukkan 
kemampuan mahasiswa sebenarnya. 
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c) Prinsip objektif: dosen melakukan penilaian berdasarkan 
standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. 
Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, 
diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen 
pengampu. 

d) Prinsip akuntabel: dosen melakukan penilaian dengan kriteria 
yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa. 

e) Prinsip transparan: dosen melakukan penilaian yang prosedur 
dan hasilnya dapat diakses oleh stakeholder, dengan indikator 
keaktifan mengikuti proses pembelajaran, membuat tugas yang 
terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester dengan prosesntase keberhasilan disesuaikan dengan 
karakteristik matakuliah dan dosen pengampu. 

f) Prinsip Integratif Holistik: mengintegrasikan ilmu-ilmu Al 
Islam Kemuhammadiyahan dengan ilmu-ilmu umum 

 
Aspek Teknik dan instrumen Penilaian. 
1. IBM Bekasi memiliki instrumen penilaian pembelajaran 
2. Observasi: dosen melakukan penilaian pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang 
telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada 
keterlibatan dan keatiktifan pada saat proses pembelajaran. 

3. Unjuk kerja: dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil 
pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan 
instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa 
meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum: 

4. Tes tertulis: dosen melakukan penilaian dengan mencermati 
jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan 
bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes 
yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab 
akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur. 

5. Tes lisan: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban 
mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang 
telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan 
kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika 
berpikir terhadap materi, etika berbicara. 

6. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi ditetapkan tersendiri. 
Kriteria Penilaian Pembimbing:  
a) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan 

bimbingan,  
b) penilaian terhadap sistematika penulisan, konten materi,  

metodologi,    teknik    analisis    data, tiap variabel minimal 2 
untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan 
karakteristik keilmuan, sikap mahasiswa ketika melakukan 
bimbingan. 

7. Penilaian dosen penguji: a) penilaian terhadap kesesuaian judul 
skripsi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil 
penelitian, b) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan 
teknik analisis data, c) presentasi penyajian materi atau hasil 
penelitian, d) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian. 
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Aspek Mekanisme dan prosedur penilaian. 
1. IBM Bekasi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat 

instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. 
Kebijakan untuk melakukan ujian tengah semester dan akhir 
semester melibatkan semua ketua program studi dengan dosen 
pengampu matakuliah untuk menentukan: 
a) waktu pelaksanaan, 
b) bentuk intrumen tes, 
c) menentukan kriteria kelulusan, 
d) dosen pengawas ujian (pengampu atau dosen lain yang 

ditunjuk oleh panitia). Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian 
susulan dengan persyaratan menunjukan surat keterangan sakit 
dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa 
dipertanggung jawabkan, 

e) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang 
mengikuti ujian susulan.  

f) Instrumen penilaian meliputi: Kehadiran, tugas, UTS dan UAS. 
Bobot nilai kehadiran 15%, tugas 15%, UTS 30% dan UAS 
40% 

 
Aspek Pelaksanaan penilaian 
1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. Bobot 

penilaian disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada standar 
2. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa 

dalam proses penilaian.  
3. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder 

dalam proses penilaian. 
 
Aspek Pelaporan penilaian 
1. Pelaporan penilaian: Pelaporan penilaian dinyatakan dalam 

kisaran nilai, bobot angka, huruf mutu dan kategori, yaitu sebagai 
berikut:  

Rentang Nilai Huruf Mutu 
80 – 100 A 4,00 
68 – 79,99 B 3,00 
56 – 67,99 C 2,00 
45 – 55,99 D 1,00 
  0 – 44,99 E   0 

2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahaiswa secara on line. 
3. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi. 

 
Aspek Kelulusan mahasiswa 
1. Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana (S1) apabila telah menempuh 

semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi, dengan 
IPK minimal 3,00 dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK 
minimal diwajibkan mengulang matakuliah. 

2. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Kelulusan 
mahasiswa Program Sarjana menggunakan angka Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) sebesar 0 (Nol) sampai 4 (Empat) dengan 
kriteria: 
Predikat Memuaskan dengan IPK 2,76-3,00 
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Predikat Sangat Memuaskan dengan IPK 3,01-3,50 
Predikat Dengan Pujian dengan IPK >3,50 

3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, 
gelar dan surat pendamping ijazah sesuai dengan bidang 
keilmuannya. 

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) minimal 2 buah yang 
terbagi dari: 1 sertifikat dari Institusi dan 1 sertifikat dari masing-
masing Program Studi. 

 
6. Indikator 

ketercapaian 
standar 

1. Pelaksanaan ujian dan penilaian sesuai rencana pada kalender 
akademik.  

2. Ketercapaian materi ujian sesuai dengan RPS yang telah disusun, 
kompetensi yang akan dicapai dan kisi-kisi soal yang telah 
diberikan kepada mahasiswa. 

3. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan sesuai 
standar penilaian. 

4. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata 
lulusan yang semakin singkat. 

7. Strategi 
pelaksanaan 
standar 

1. Rektor menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan 
untuk pelaksanaan.  

2. Wakil Rektor 2 menyediakan pembiayaan untuk penyelenggaraan 
standar penilaian.  

3. Ketua LPM mensosialisasikan standar penilaian kepada ketua 
jurusan/program studi serta akademik. 

4. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen 
di perkuliahan pada semester berjalan.  

5. UPPS melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian 
melalui unit penjaminan mutu. 

8. Dokumen terkait 1. Formulir: Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran 
Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian 
Berkas Ujian,  

2. SOP: Perkuliahan, Ujian Semester (UTS/UAS), Penyerahan Nilai, 
3. Pedoman Akademik, 
4. Kalender Akademik, 
5. Peraturan Rektor tentang Penilaian Pembelajaran di IBM Bekasi. 

 
9. Referensi  1. Statuta ; 

2. Renstra IBM Bekasi; 
3. RIP IBM Bekasi; 
4. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
5. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
6. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

PerguruanTinggi (SNPT); 
 

7. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan Tinggi; 

8. Permneristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan Tinggi: 
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang  Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi; 
10. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Perubahan atas 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 

11. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 
 

 


