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1. LATAR BELAKANG 

 

Kepmendikbud No 3 Tahun 2020 menetapkan standar kompetensi lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. 

Selanjutnya, standar kompetensi lulusan ini dirumuskan dalam capaian pembelajaran 

lulusan (CPL) sesuai dengan KKNI. Kurikulum yang dikembangkan program studi harus 

mampu mencapai CPL yang ditetapkan. CPL ini merupakan inti dari pendidikan berbasis 

outcome (outcome-based education / OBE). Untuk efektivitas penerapan OBE, 

pembelajaran berpusat pada dosen atau teacher-centered learning (TCL) yang digunakan 

oleh banyak dosen saat ini tidak memadai lagi. Untuk itu,dosen perlu melakukan 

merubahan model pembelajarannya dari TCL ke pembelajaran berpusat mahasiswa 

(student-centered learning / SCL).  

 

Dosen perlu didorong untuk mengembangkan SCL agar CPL yang telah dirumuskan 

dapat tercapai. Dosen dapat memilih satu atau kombinasi beberapa model SCL yang 

cocok untuk dikembangkan agar capaian pembelajaran dapat dicapai. Perubahan dari 

TCL menjadi SCL merupakan perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara 

pandang (mindset), yakni: a) dari pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang 

sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa menjadi pengetahuan sebagai 

hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh mahasiswa; b) dari belajar adalah menerima 

pengetahuan menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan secara 

aktif; dan c) dari dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar menjadi dosen 

berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan. 

 

Penerapan SCL memungkinkan untuk diterapkannya metode dan teknik pembelajaran 

inovatif oleh para dosen. Kepmendikbud No 3 Tahun 2020 menetapkan definisi satuan 

kredit semester (sks) sebagai ukuran beban belajar mahasiswa, tidak lagi terbatas pada 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Bentuk pembelajaran lain berupa magang/ 

praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, 

kegiatan wirausaha, studi/ proyek independen, dan proyek kemanusiaan, juga dihargai 

sebagai bentuk pembelajaran yang dapat menggantikan bobot sks pembelajaran di dalam 

kelas. Dosen bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan dan bimbingan bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan bentuk pembelajaran lain ini yang telah disepakati 

bersama. Harapannya, mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian 



Panduan Hibah PPMP 2020 Page 2  

pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan 

mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.   

 

Disamping pengembangan metode pembelajaran, dosen diharapkan juga mampu 

mengembangkan berbagai metode penilaian pembelajaran yang dapat memastikan bahwa 

CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan khusus 

dapat dicapai. Pemilihan metode penilaian harus disesuaikan dengan capaian 

pembelajaran dan level kompetensi yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Dosen 

diharapkan tidak hanya menggunakan summative assessment tetapi juga formative 

assessment. Dengan formative assessment, umpan balik positif dari dosen dapat 

digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan perbaikan dalam mencapai tingkat 

kompetensi yang tinggi dan umpan balik positif dari mahasiswa dapat digunakan oleh 

dosen untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pengajaran dan pembelajaran dan untuk 

mencari upaya-upaya perbaikan proses pengajaran dan pembelajaran. 

 

Untuk menjamin bahwa dosen mampu mengembangkan metode pembelajaran dan 

penilaian yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, maka perlu juga 

dikembangkan sistem pengembangan kurikulum yang terstruktur melibatkan semua 

pemangku kepentingan dan penjaminan mutu yang handal. Sistem penjaminan mutu yang 

handal akan dapat memastikan bahwa berbagai metode dan bentuk pembelajaran dan 

penilaian mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang 

ditetapkan oleh program studi serta juga dapat mencapai standar mutu eksternal untuk 

level nasional, regional dan internasional. 

 

Dalam rangka mendorong dosen melakukan inovasi dan pengembangan metode pembelajaran 

dan penilaian mahasiswa, pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu sesuai standar 

mutu nasional, regional, dan internasional, LP3M pada tahun anggaran 2020 menyediakan 

Hibah Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) untuk 75 

mata kuliah/ blok/ kurikulum/ penjaminan mutu kepada dosen di lingkungan 

UNAND. 
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2. TUJUAN 

Hibah Penelitian PPMP ini bertujuan untuk: 

a. Memotivasi  dosen  untuk   mengembangkan   metode   pembelajaran  dan 

penilaian mahasiswa yang mampu memfasilitasi mahasiswa mencapai capaian 

pembelajaran (learning outcome). 

b. Meningkatkan jumlah mata kuliah yang  menerapkan  metode  pembelajaran 

dengan model SCL dan bentuk pembelajaran inovatif berupa magang/ praktik 

kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, 

kegiatan wirausaha, studi/ proyek independen, dan proyek kemanusiaan. 

c. Mendorong dosen dan pengelola prodi/ jurusan/ bagian/ lembaga untuk 

mengembangkan kurikulum dan sistem penjaminan mutu internal yang handal. 

 

3. LUARAN 
 

Luaran dari hibah Penelitian PPMP ini adalah: 

a. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran  

Blok (RPB) semester genap tahun 2020 yang memenuhi standar perencanaan 

pembelajaran pada SNPT (template dapat diunduh di laman website LP3M 

UNAND); atau draft kurikulum OBE prodi yang memenuhi SNPT dan KKNI; 

atau laporan aktivitas penjaminan mutu internal.   

b. Artikel dari hasil Penelitian PPMP 

Hasil Penelitian PPMP harus dipresentasikan dalam International Conference 

on Educational Development and Quality Assurance III (ICED-QA III) yang 

yang akan diselenggarakan oleh LP3M UNAND pada bulan Oktober 2020. 

Artikel penelitian akan diterbitkan pada Proceeding terindeks Scopus (template 

artikel terlampir atau dapat diunduh di laman website LP3M UNAND). 

 
4. OUTCOME YANG DIHARAPKAN 
 

Outcome yang diharapkan dari hibah ini adalah kurikulum yang relevan dengan 

kebutuhan dunia kerja terkini dan memenuhi standar akreditasi internasional yaitu 

berbasis OBE, tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah dirumuskan 

oleh program studi dan terwujudnya sistem penjaminan mutu yang handal. 
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5. PERSYARATAN 
 

Persyaratan pengusulan hibah ini adalah sebagai berikut: 

a. Dosen tetap UNAND yang telah memperoleh sertifikat AA dan tidak sedang 

tugas belajar atau izin belajar; 

b. Pengusul adalah dosen pengampu matakuliah/blok; atau pengelola prodi/ 

penjaminan mutu 

c. Pengusul terdiri atas Ketua dan Minimal satu (1) anggota; 

d. Setiap pengusul hanya boleh sekali menjadi ketua atau anggota; 

e. Pengusul tidak sedang mendapatkan hibah pengajaran dari sumber lain; 

f. Pengembangan matakuliah yang diusulkan adalah Matakuliah wajib atau pilihan 

yang tercantum dalam kurikulum program studi D3/S1/Pendidikan 

Profesi/S2/S3/Spesialis di lingkungan UNAND 

g. Mata kuliah/ kurikulum/ aktivitas penjaminan mutu yang diajukan belum pernah 

dikembangkan melalui Hibah Pembelajaran sebelumnya baik dari institusi 

sendiri, DIKTI atau sumber lain; 

 

6. PEMBIAYAAN 
 

Hibah Penelitian PPMP dibiayai sebesar Rp. 5.000.000,- per proposal dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Fotokopi, ATK, Konsumsi, dan Pembelian Alat-alat Penelitian dan lain-lain  Rp. 

5.000.000,-  

b. Publikasi hasil penelitian pada International Conference on Educational 

Development and Quality Assurance III tidak dipungut biaya.  

 

7. FORMAT PROPOSAL 
 

Proposal ringkas ditulis dengan ketikan 1½ spasi menggunakan jenis huruf Times New 

Roman ukuran 12 points. Khusus untuk tabel, ukuran font bisa diperkecil jika diperlukan 

untuk menghemat halaman. Penulisan proposal agar mengikuti format sebagai berikut: 

I. Bagian Identitas 

A. Sampul Depan 

       Pada sampul depan (contoh pada lampiran 1) ditulis : 
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1. Hibah Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(PPMP) Tahun Anggaran 2020. 

2. Topik, disesuaikan dengan rencana pengembangan yaitu; a) 

Pengembangan Pembelajaran (Metode pembelajaran, Teknologi 

pembelajaran, dan Asesmen Mahasiswa); b) Kurikulum, dan c) 

Penjaminan Mutu. 

3. Judul usulan, menggambarkan bentuk pengembangan yang direncanakan 

4. Tim Pengusul, jurusan/prodi, fakultas ............. dst. 

 
 

B. Halaman Pengesahan Proposal 

Halaman  pengesahan  (contoh   pada   lampiran   2)   terdiri   atas: Topik 

Pengembangan; Judul Usulan; Data Matakuliah/ kurikulum/ aktivitas penjaminan 

mutu;  tanda  tangan  oleh  Ketua pengusul dan pimpinan yang mengetahui. 

Untuk matakuliah keprodian diketahui oleh Dekan/Wakil Dekan I/Ketua 

Jurusan/Program Studi dan matakuliah MKWU oleh Wakil Rektor I. Untuk 

pengembangan kurikulum dan aktivitas penjaminan mutu diketahui oleh Dekan. 

 
II. Bagian Isi Proposal Untuk Topik Pengembangan Pembelajaran/ RPS 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang merupakan gambaran ringkas yang mencakup: 

1. kedudukan matakuliah dalam struktur kurikulum, deskripsi singkat 

matakuliah, tujuan atau capaian pembelajaran; 

2. kontribusi matakuliah terhadap kompetensi lulusan yang dirumuskan 

dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi; 

3. bahan ajar yang telah dikembangkan seperti dalam bentuk hand out, power 

point, diktat, modul, atau buku ajar; 

4. metode pembelajaran yang diterapkan selama ini; 

5. asesmen yang dilaksanakan dalam mengukur capaian belajar mahasiswa  

yang diterapkan selama ini; dan 

6. sebaran nilai akhir pada semester sebelumnya  

7. Analisis permasalah dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam hal 

pemilihan dan penerapan metode pembelajaran dan penilaian mahasiswa 

saat ini, diakhiri dengan uraian tujuan penelitian. 
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B. Metodologi atau Strategi Pencapaian Keluaran 

Agar luaran dalam bentuk: (i) RPS/ RPB semester genap 2020 revisi; dan (ii) 

artikel  hasil  Penelitian PPMP dapat dihasilkan, maka strategi pencapaiannya 

harus jelas pada usulan, yang terkait dengan, antara lain: 

1. Rencana revisi RPS/ RPB berupa rencana pengembangan metode 

pembelajaran dan asesmen mahasiswa, untuk lebih efektif memfasilitasi 

mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Pengembangan dilakukan 

berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dihadapi dengan 

pelaksanaan metode pembelajaran dan asesmen mahasiswa pada RPS 

yang lalu. Metode pembelajaran yang dipilih disarankan untuk inovatif 

dan memberi kebebasan mahasiswa menentukan rangkaian pembelajaran 

mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, 

dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk 

diterapkan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran menurut SNPT 

harus mencakup penilaian proses dan hasil, dengan pemilihan teknik 

penilaian sesuai dengan level kompetensi yang direncanakan dalam RPS. 

 

2. Usulan Revisi Kurikulum. Peneliti dapat menguraikan usulan revisi 

kurikulum prodi jika diperlukan untuk memaksimalkan penerapan RPS 

hasil revisi. Revisi kurikulum juga dapat diusulkan untuk memperjelas 

kontribusi mata kuliah terhadap pencapaian CPL (matriks kurikulum). 

 

3. Teknologi pembelajaran yang diusulkan menggambarkan penggunaan 

media atau teknologi dalam mendukung dan mengembangkan proses 

belajar mengajar untuk memenuhi CPL jika diperlukan. 

 

4. Rencana Implementasi RPS/RPB revisi. Uraikan rencana implementasi 

RPS/RPB revisi pada semester genap 2020, terutama untuk pembelajaran 

setengah semester akhir (pembelajaran setelah mid semester genap). 

 

5. Evaluasi keberhasilan implementasi RPS revisi. Efektifitas RPS revisi 

dalam memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai CPL dapat dievaluasi 

pada akhir semester genap melalui parameter berikut: (i) hasil capaian 
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pembelajaran pada akhir semester genap; (ii) sebaran nilai akhir UAS; 

dan (iii) respon mahasiswa terhadap pengembangan metode 

pembelajaran dan/atau asesmen yang diterapkan. 

 
C. Tim Pengembang 

Tim pengembang adalah team teaching pada matakuliah terkait. Untuk itu 

pembagian tugas dalam team teaching yang dilaksanakan sebelumnya perlu 

dituliskan. Selanjutnya, disampaikan kompetensi masing-masingnya yaitu 

pendidikan terakhir, pangkat dan golongan terakhir, sertifikat PEKERTI dan 

AA atau pelatihan pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta pengalaman 

hibah pembelajaran sebelumnya. 

 
D. Lampiran 

Pengusul mencantumkan alamat website penempatan RPS atau RPB 

matakuliah terkait yang dimiliki sebelumnya agar sekretariat dapat 

mengaksesnya.  Jika  RPS atau RPB belum diunggah pada web prodi atau 

fakultas maka pengusul melampirkannya dalam bentuk hard/soft copy. 

Disamping RPS atau RPB, pengusul melampirkan hard/soft copy soal/ tugas 

semester sebelumnya. 

 

E. Referensi 

 

III. Bagian Isi Proposal Untuk Topik Pengembangan Kurikulum dan Aktivitas 

Penjaminan Mutu 

A. Latar Belakang 

Uraikan latar belakang permasalahan yang diteliti, tujuan khusus dan urgensi 

penilitian. 

B. Tinjauan Pustaka 

Kemukakan state of the art dari bidang yang diteliti. Gunakan sumber 

pustaka acuan primer yang relevan dan terkini. Jelaskan juga studi 

pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. 
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C. Metodologi Penelitian 

Jelaskan tahapan penelitian yang dilengkapi dengan alur penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan diperbaiki. 

Jelaskan bagaimana proses pencapaian tujuan atau luaran penelitian dan 

indikator capaian yang terukur. Pada topik pengembangan kurikulum, peneliti 

perlu mengacu pada panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi 

berdasarkan KKNI di era industri 4.0. Jelaskan juga keterlibatan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal dalam proses penelitian. 

D. Luaran Penelitian 

Jelaskan luaran yang dihasilkan oleh penelitian berupa rancangan kurikulum 

untuk topik pengembangan kurikulum berdasarkan SNPT dan KKNI; sistem/ 

aktivitas penjaminan mutu untuk topik penjaminan mutu. Rancangan 

kurikulum terdiri dari profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 

bahan kajian, mata kuliah, matriks kontribusi matakuliah terhadap pencapaian 

CPL.   

E. Jadwal Penelitian 

F. Referensi 

G. Lampiran 

 

 
 

8. FORMAT LAPORAN 
 

Laporan ditulis dengan ketikan 1½ spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 12 points. Khusus untuk tabel, ukuran font bisa diperkecil jika diperlukan untuk 

menghemat halaman. Penulisan laporan mengikuti format sebagai berikut: 

I. Bagian Identitas 

A. Sampul Depan 

       Pada sampul depan (contoh pada lampiran 3) ditulis : 

1. Laporan Hibah Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan (PPMP) Tahun Anggaran 2020. 

2. Topik, disesuaikan dengan kegiatan pengembangan yaitu; a) 

Pengembangan Pembelajaran (Metode pembelajaran, Teknologi 
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pembelajaran, dan Asesmen Mahasiswa); b) Kurikulum, dan c) 

Penjaminan Mutu. 

3. Judul pengembangan, menggambarkan bentuk pengembangan yang 

direncanakan 

4. Tim Pengembang, jurusan/prodi, fakultas ....... dst. 

 

B. Halaman Pengesahan Laporan 

Halaman  pengesahan  (contoh   pada   lampiran   4)   terdiri   atas: Topik 

Pengembangan; Judul Laporan; Data Matakuliah/ kurikulum/ aktivitas 

penjaminan mutu;  tanda  tangan  oleh  Ketua peneliti/ pengembang dan pimpinan 

yang mengetahui. Untuk matakuliah keprodian diketahui oleh Dekan/Wakil 

Dekan I/Ketua Jurusan/Program Studi dan matakuliah MKWU oleh Wakil 

Rektor I. Untuk pengembangan kurikulum dan aktivitas penjaminan mutu 

diketahui oleh Dekan. 

 

II. Bagian Isi Laporan Untuk Topik Pengembangan Pembelajaran/ RPS 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang merupakan gambaran ringkas yang mencakup: 

1. kedudukan matakuliah dalam struktur kurikulum, deskripsi singkat 

matakuliah, tujuan atau capaian pembelajaran; 

2. kontribusi matakuliah terhadap kompetensi lulusan yang dirumuskan 

dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi; 

3. bahan ajar yang telah dikembangkan seperti dalam bentuk hand out, power 

point, diktat, modul, atau buku ajar; 

4. metode pembelajaran yang diterapkan selama ini; 

5. asesmen yang dilaksanakan dalam mengukur capaian belajar mahasiswa  

yang diterapkan selama ini; dan 

6. sebaran nilai akhir pada semester sebelumnya  

7. analisis permasalah dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam hal 

pemilihan dan penerapan metode pembelajaran dan penilaian mahasiswa 

saat ini, diakhiri dengan uraian tujuan penelitian.  
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B. Metodologi atau Strategi Pencapaian Keluaran 

Agar luaran dalam bentuk: (i) RPS/ RPB semester genap 2020 revisi; dan (ii) 

artikel  hasil  Penelitian PPMP dapat dihasilkan, maka strategi pencapaiannya 

harus jelas pada usulan, yang terkait dengan, antara lain: 

1. Rencana revisi RPS/ RPB berupa rencana pengembangan metode 

pembelajaran dan asesmen mahasiswa, untuk lebih efektif memfasilitasi 

mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Pengembangan dilakukan 

berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dihadapi dengan 

pelaksanaan metode pembelajaran dan asesmen mahasiswa pada RPS 

yang lalu. Metode pembelajaran yang dipilih disarankan untuk inovatif 

dan memberi kebebasan mahasiswa menentukan rangkaian pembelajaran 

mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, 

dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk 

diterapkan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran menurut SNPT 

harus mencakup penilaian proses dan hasil, dengan pemilihan teknik 

penilaian sesuai dengan level kompetensi yang direncanakan dalam RPS. 

 

2. Usulan Revisi Kurikulum. Peneliti dapat menguraikan usulan revisi 

kurikulum prodi jika diperlukan untuk memaksimalkan penerapan RPS 

hasil revisi. Revisi kurikulum juga dapat diusulkan untuk memperjelas 

kontribusi mata kuliah terhadap pencapaian CPL (matriks kurikulum). 

 

3. Teknologi pembelajaran yang diusulkan menggambarkan penggunaan 

media atau teknologi dalam mendukung dan mengembangkan proses 

belajar mengajar untuk memenuhi CPL jika diperlukan. 

 

4. Rencana Implementasi RPS/RPB revisi. Uraikan rencana implementasi 

RPS/RPB revisi pada semester genap 2020, terutama untuk pembelajaran 

setengah semester akhir (pembelajaran setelah mid semester genap). 

 

5. Evaluasi keberhasilan implementasi RPS revisi. Efektifitas RPS revisi 

dalam memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai CPL dapat dievaluasi 

pada akhir semester genap melalui parameter berikut: (i) hasil capaian 

pembelajaran pada akhir semester genap; (ii) sebaran nilai akhir UAS; 
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dan (iii) respon mahasiswa terhadap pengembangan metode 

pembelajaran dan/atau asesmen yang diterapkan. 

 
C. Tim Pengembang 

Tim pengembang adalah team teaching pada matakuliah terkait. Untuk itu 

pembagian tugas dalam team teaching yang dilaksanakan sebelumnya perlu 

dituliskan. Selanjutnya, disampaikan kompetensi masing-masingnya yaitu 

pendidikan terakhir, pangkat dan golongan terakhir, sertifikat PEKERTI dan 

AA atau pelatihan pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta pengalaman 

hibah pembelajaran sebelumnya. 

 
D. Hasil Pengembangan  

Uraikan hasil pengembangan yang terdiri dari RPS/ RPB revisi, 

implementasi RPS/RPB revisi pada semester genap 2020, terutama untuk 

pembelajaran setengah semester akhir (pembelajaran setelah mid semester 

genap), hasil evaluasi implementasi RPS/ RPB revisi.  

 

E. Referensi 

F. Lampiran 

Pengembang mencantumkan alamat website penempatan RPS atau RPB 

matakuliah terkait yang dimiliki sebelumnya agar sekretariat dapat 

mengaksesnya.  Jika  RPS atau RPB belum diunggah pada web prodi atau 

fakultas maka pengusul melampirkannya dalam bentuk hard/soft copy. 

Disamping RPS atau RPB, pengusul melampirkan hard/soft copy soal/ tugas 

semester sebelumnya. Draft artikel merupakan salah satu bagian dari 

lampiran. 

 

III. Bagian Isi Laporan Untuk Topik Pengembangan Kurikulum dan Aktivitas 

Penjaminan Mutu 

a. Latar Belakang 

Uraikan latar belakang permasalahan yang diteliti, tujuan khusus dan urgensi 

penilitian. 
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b. Tinjauan Pustaka 

Kemukakan state of the art dari bidang yang diteliti. Gunakan sumber 

pustaka acuan primer yang relevan dan terkini. Jelaskan juga studi 

pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. 

c. Metodologi Penelitian 

Jelaskan tahapan penelitian yang dilengkapi dengan alur penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan diperbaiki. 

Jelaskan bagaimana proses pencapaian tujuan atau luaran penelitian dan 

indikator capaian yang terukur. Pada topik pengembangan kurikulum, peneliti 

perlu mengacu pada panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi 

berdasarkan KKNI di era industri 4.0. Jelaskan juga keterlibatan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal dalam proses penelitian. 

d. Hasil Penelitian 

Jelaskan luaran yang dihasilkan oleh penelitian berupa rancangan kurikulum 

untuk topik pengembangan kurikulum; sistem/ aktivitas penjaminan mutu 

untuk topik penjaminan mutu. Rancangan kurikulum terdiri dari profil 

lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, 

matriks kontribusi matakuliah terhadap pencapaian CPL.   

e. Pembahasan dan Simpulan 

 

f. Lampiran, draft artikel merupakan salah satu dari lampiran.  

 

 

9. JADWAL PROGRAM HIBAH 
 

No Kegiatan Waktu 

1 Pengumuman Penelitian PPMP 13 Februari 2020 

2 Batas penyerahan proposal 10 Maret 2020 (pukul 15.00) 

3 Seleksi usulan 10 – 17 Maret 2020 

4 Pengumuman pemenang 18 Maret 2020 

5 Penandatangan Kontrak 20 Maret 2019 

6 Monitoring dan evaluasi 19 – 30 Mei 2019 

7 Penyerahan luaran hibah 31 Juli 2020 

8. Seminar di ICED-QA III Oktober 2020 
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10. PROSES ADMINISTRASI 

a. Proposal hibah diserahkan ke Saudari Yanti, Sekretariat LP3M Lantai 2 Gedung 

Rektorat 

b. Hasil seleksi akan disampaikan langsung kepada ketua tim pengusul; 

c. Dana bantuan hibah diberikan jika pengusul telah  menyerahkan  luaran  secara 

lengkap; 

d. Hal‐hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke sekretariat LP3M. 

 

 
11. PENILAIAN 

a. Penilaian Usulan 

a. LP3M membentuk Tim Reviewer yang independen; 

b. Setiap proposal yang masuk ke sekretariat LP3M akan dinilai oleh Tim 

Reviewer; 

c. Tim Reviewer terdiri dari dua orang internal UNAND dari  prodi  berbeda  

dengan pengusul. 

 
b. Kriteria Penilaian  

Penilaian dan seleksi usulan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang 

meliputi beberapa aspek sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

 

No. 
Kriteria 

Indikator 

 

Penilaian 
 

Bobot 
 

Skor* 
 

Nilai 

1. Latar 
belakang 
Masalah 

Kejelasan uraian: 

1. Kedudukan matakuliah dalam struktur 

kurikulum, deskripsi singkat matakuliah, 

tujuan atau capaian pembelajaran; 

2. kontribusi matakuliah terhadap kompetensi 

lulusan yang dirumuskan dalam capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) program studi; 

3. bahan ajar yang telah dikembangkan seperti 

dalam bentuk hand out, power point, diktat, 

modul, atau buku ajar; 

4. metode pembelajaran yang diterapkan selama 

ini; 

5. asesmen yang dilaksanakan dalam mengukur 

30%   
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capaian belajar mahasiswa  yang diterapkan 

selama ini; dan 

6. sebaran nilai akhir pada semester sebelumnya  

7. analisis permasalah dalam pencapaian hasil 

belajar mahasiswa dalam hal pemilihan dan 

penerapan metode pembelajaran dan 

penilaian mahasiswa saat ini, diakhiri dengan 

uraian tujuan penelitian.  
. 

 

2. Strategi 

pencapaian 
luaran 

1. Kejelasan rencana perubahan isi RPS atau 

RPB sebelumnya menjadi RPS atau RPB baru 

yang dapat dijadikan pedoman bagi 

mahasiswa dalam proses pembelajaran: 

pengembangan metode pembelajaran SCL 

yang inovatif; teknik penilaian yang sesuai 

dengan bentuk dan level kompetensi. 

2. Kejelasan kurikulum yang dipakai dan yang 

akan dirubah. 

3. Kejelasan media pembelajaran yang 

digunakan sebelumnya serta perubahan 

media yang akan dipakai. 

4. Kelengkapan parameter Penelitian PPMP 

antara lain: (i) hasil capaian pembelajaran 

untuk unsur afektif, kognitif atau 

psikomotorik; (ii) sebaran nilai akhir; dan (iii) 

respon mahasiswa terhadap pengembangan 

metode pembelajaran dan sistem penilaian 

yang diterapkan. 

40%   

3. Kelayakan 

tim 
pengembang 

a. Kejelasan pembagian tugas dalam tim teaching. 
b. Kompetensi tim teaching yaitu pendidikan 

terakhir, pangkat dan golongan terakhir, 

sertifikat PEKERTI dan AA atau pelatihan 

pedagogi lainnya yang pernah diikuti serta 

pengalaman hibah pembelajaran sebelumnya. 

15%   

4. Pendukung Kelengkapan lampiran RPS atau RPB dan contoh 
soal pada usulan. 

15%   

Nilai total 100%   

*)Keterangan: Skor yang diberikan 0 ‐ 100; Nilai = bobot x skor 

 

 

 

12. MONITORING DAN EVALUASI 

LP3M akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. Tim monev terdiri dari tim reviewer independen yaang telah 

dibentuk oleh LP3M. 
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13. PERTANGGUNG JAWABAN PENGUSUL 

Sesuai dengan target hibah ini maka tim peneliti menyerahkan luaran dalam bentuk: 

1) Laporan Penelitian yang di dalamnya dilampirkan RPS/RPB revisi; atau draft 

revisi kurikulum; atau draft kebijakan penjaminan mutu (sesuai topik 

pengembangan) yang telah dijilid dengan warna biru sebanyak 2 rangkap. Soft 

copy laporan dan lampirannya (RPS/RPB revisi, draft revisi kurikulum, atau 

draft kebijakan penjaminan mutu) diemailkan ke ppmp.lp3m@gmail.com.; 

2) Artikel yang berkaitan dengan  pengembangan  metode  pembelajaran, asesmen 

mahasiswa, kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan, maksimum 10 

halaman untuk dipublikasikan pada prosiding terindek scopus yang telah dijilid 

dengan warna biru sebanyak 1 rangkap dan soft copy yang diemailkan ke 

ppmp.lp3m@gmail.com. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris dengan ketikan 1½ 

spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 points. Khusus 

untuk tabel, ukuran font bisa diperkecil jika dirasa diperlukan untuk menghemat 

halaman. Penulisan artikel harus mengikuti format di bawah ini: 

a. Judul, dilengkapi dengan nama tim pengembang dan institusi afiliasi, serta 

alamat korespondensi ketua tim. 

b. Abstrak, ditulis dengan ketikan 1 spasi maksimal 500 kata dan dilengkapi 
dengan kata kunci (maksimal 5). 

c. Pendahuluan, mendeskripsikan latar belakang yang dilengkapi dengan 

rumusan permasalahan dan tujuan. 

d. Metodologi, mencakup strategi pencapaian luaran tentang pengembangan 

metode pembelajaran dan/atau sistem penilaian mahasiswa, kurikulum dan 

penjaminan mutu, termasuk ukuran populasi atau jumlah mahasiswa dan 

parameter pengamatan dan analisis data. 

e. Hasil, melaporkan olahan data yang diperoleh dari Penelitian PPMP sesuai 

dengan parameter yang direncanakan sebelumnya.  

f. Diskusi/Lesson Learned, praktek baik yang dapat dipetik dari 

pengembangan yang dilaksanakan ditunjang dengan literatur yang sesuai. 

g. Daftar Pustaka, disusun berdasarkan sistem vancouver 

3) Mempresentasikan hasil penelitian di International Conference on Educational 

Development-Quality Assurance III (ICED-QA III). 

mailto:ppmp.lp3m@gmail.com
mailto:ppmp.lp3m@gmail.com
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4) Pembayaran dana hibah PPMP dilakukan sekaligus bila peneliti telah 

menyerahkan luaran berupa: laporan penelitian, artikel dan bukti presentasi pada 

ICED-QA III (sebagaimana poin 1, 2, dan 3 diatas). Bukti / kwitansi penggunaan 

dana disimpan oleh peneliti agar dapat digunakan bila dibutuhkan dalam 

pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.   
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Lampiran 1: Contoh Format Sampul Depan Proposal 

 

 
PROPOSAL HIBAH 

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

 
TOPIK PENGEMBANGAN 

........................................................ 

 

 
JUDUL USULAN 

........................................................ 

 

 

TIM PENGUSUL: 

 
 
 
 
 
     Logo UNAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI ........................... 

FAKULTAS .................... 

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2020
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Lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL 

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PPMP) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 
Topik Pengembangan : 

 
Judul Usulan : 

 

 
Ketua Peneliti : 
a. Nama Lengkap dan gelar : 

b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

 
Data Matakuliah 
a. Nama Matakuliah : 

b. Bobot sks : 

c. Semester ke : 

d. Jumlah tim pengampu matakuliah : 

e. Jumlah anggota dalam proposal : 

 

                                                                                     Padang, 

Mengetahui,                                                                 Ketua Pengusul, 

................................................... 

 

 

 

 

 
Nama                                                                             Nama 
NIP                                                                                NIP 
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Lampiran 3: Contoh Format Sampul Depan Laporan 

 

 
LAPORAN HIBAH 

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 
 

 
TOPIK PENGEMBANGAN 

 
 

JUDUL 

 
 
 
 

TIM PENGUSUL: 

 
 
 
 
 
 
 

Didanai oleh ……………………………………… 

 

 

 

 

 

     Logo UNAND 

 

 

 

 

 
 

JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI ........................... 
FAKULTAS .................... 

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2020
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Lampiran 4: Contoh Lembar Pengesahan Laporan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN 
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP) 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Topik Pengembangan : 

 
Judul Usulan : 

 
Ketua Peneliti : 
a. Nama Lengkap dan gelar : 
b. NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat e-mail : 

 
Data Matakuliah 
a. Nama Matakuliah : 

b. Bobot sks : 

c. Semester ke : 

d. Jumlah tim pengampu matakuliah : 

e. Jumlah anggota dalam proposal : 

 

 

                                                                                     Padang, 

Mengetahui,                                                                 Ketua Pengusul, 

................................................... 

 

 

 

 

 
Nama                                                                             Nama 

NIP                                                                                NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


