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STANDAR 4 : STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

NO. KATEGORI ISI 

1. Visi, Misi dan 

Tujuan  Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Pelayaran  

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di Indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yang tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tata kelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan di bidang pelayaran yang memiliki 

kompetensi bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan industri 

pelayaran.  

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter industri, berintegritas dan 
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NO. KATEGORI ISI 

cinta tanah air. 

4. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang 

modern dan selalu mengikuti perkembangan industri pelayaran. 

5. Tercapainya sistem tata kelola administrasi pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

2. Rasionale Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi Pasal 8 menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran 

merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses  dan hasil belajar 

mahasiswa/taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna tersebut 

mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme 

dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan 

kelulusan mahasiswa/taruna. 

 

   Tujuan penilaian hasil pembelajaran peserta didik, antara lain: 

a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta 

dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. 

b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang peserta 

didikdalam kelompok. 

c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan peserta didik 

dalam belajar. 

d. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang 

telah digunakan dosen dalam proses pembelajaran. 

 

Standar ini digunakan sebagai acuan atau pedoman didalam 

melaksanakan penilaian proses pembelajaran oleh dosen, karena 

penilaian yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen. Hal ini juga merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran 

peserta didik di lingkungan STIP.  
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3. Subjek/ Pihak yang 

Bertanggung jawab  

untuk mencapai/ 

Memenuhi Standar 

Penilaian 

1. Ketua STIP 

2. Pembantu Ketua I 

3. Ketua Jurusan 

4. Dosen  

4. Definisi Istilah 1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna  dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

2. Prinsip Penilaian merupakan prinsip yang mencakup prinsip 

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

secara terintegrasi. 

3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi 

mahasiwa/taruna agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara 

belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.  

4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa/taruna pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa/taruna serta bebas dari 

pengaruh subjektivias penilai dan yang dinilai. 

6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah 

dan dipahami oleh mahasiswa/taruna. 

7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakes oleh semua pemangku kepentingannya. 

8. Teknik penilaian merupakan teknik yang terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 

9. Instrumen penilaian merupakan penilaian yang terdiri atas 

penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk portofolio atau karya desain. 
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10. Mekanisme penilaian merupakan mekanisme yang terdiri atas : 

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai 

dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 

b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat 

prinsip penilaian. 

c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa/taruna. 

d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa/taruna secara akuntabel dan transparan. 

11. Prosedur penilaian merupakan tahapan yang mencakup 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.  

12. Pelaksanaan penilaian adalah penilaian sesuai dengan rencana 

pembelajaran  dan dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim 

dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa/taruna; dosen pengampu atau tim 

dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan 

yang relevan. 

13. Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa/taruna dalam menempuh suatu mata kuliah.  

14. IPS merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap 

semester. 

15. IPK merupakan penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir 

program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. 

5. Lingkup Standar  1. Standar  Prinsip Penilaian 

 

a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, jurusan/program studi menetapkan penilaian hasil 

belajar harus sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, otentik, 

akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara integrasi.  

2. Pada tahun 2020, dosen pengampu/tim dosen pengampu melakukan 



Standar Penilaian Pembelajaran 

 
 

37 Unit Penjaminan Mutu Internal | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 

 

NO. KATEGORI ISI 

penilaian hasil belajar sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

jurusan/program studi. 

b. Strategi 1. Jurusan/program studi membuat rumusan penilaian hasil 

pembelajaran. 

2. Jurusan/progam studi melakukan sosialisasi prinsip-prinsip penilaian 

kepada dosen. 

c. Indikator 1. Jurusan memiliki dokumen yang memuat prinsip-prinsip penilaian. 

2. Dosen pengampu/tim dosen pengampu memiliki persepsi yang sama 

dalam melakukan penilaian hasil belajar. 

d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur perumusan prinsip penilaian hasil belajar 

-   Prosedur penyelenggaraan pertemuan dosen pengampu/tim dosen   

pengampu. 

5 Lingkup Standar 2.   Standar Teknik dan Instrumen Penilaian 

 

a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, jurusan/program studi menetapkan teknik penilaian 

yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes 

lisan, dan angket. 

2. Pada tahun 2020, jurusan/program studi menetapkan instrumen 

penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik 

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

3. Pada tahun 2020, dosen pengampu/tim dosen pengampu memberikan 

hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan. 

 

b. Strategi 1. Dosen melakukan penilaian menggunakan teknik penilaian yang 

sesuai. 

2. Ketua Jurusan mensosialisasikan instrumen penilaian berupa rubrik 

dan portofolio. 
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3. Membentuk tim evaluasi penilaian instrument. 

 

c. Indikator 1. Dosen dalam memberikan penilaian telah menggunakan teknik 

penilaian yang sesuai. 

2. Jurusan/pogram studi memiliki dokumen yang berisi instrumen 

penilaian.  

 

d. Dokumen terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. 2.  Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur perumusan prinsip penilaian hasil belajar 

- Prosedur perumusan teknik penilaian. 

- Prosedur perumusan instrumen penilaian. 

5 Lingkup standar 3.   Standar mekanisme dan prosedur penilaian 

 

a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, Dosen harus menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

2. Pada tahun 2020, Dosen harus melaksanakan proses penilaian sesuai 

dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian. 

3. Pada tahun 2020, Dosen harus memberikan umpan balik dan 

kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa/taruna. 

4. Pada thn 2020, Dosen dan tenaga kependidikan harus 

mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar taruna secara 

akuntabel dan transparan. 

5. Pada tahun 2020,  Dosen harus mengikuti prosedur penilaian yang 

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai 

akhir.  
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b. Strategi 1. Jurusan/program studi memberikan sosialisasi tentang mekanisme dan 

prosedur penilaian dalam rapat dosen setiap awal semester. 

2. Dosen pengampu/tim dosen pengampu melaporkan ke 

jurusan/program studi tentang proses belajar dan hasil belajar. 

c. Indikator 1. Dosen memiliki persepsi yang sama terkait mekanisme dan prosedur 

penilaian. 

2. Jurusan/program studi memiliki dokumentasi penilaian dari proses 

dan hasil belajar mahasiswa/taruna yang akuntabel dan transparan. 

d. Dokumen terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur penyusunan mekanisme penilaian. 

- Prosedur pelaporan proses belajar dan hasil belajar  

- Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen 

5 Lingkup standar 4. Standar Pelaksanaan Penilaian 

 

a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, dosen harus melaksanakan penilaian sesuai dengan 

rencana pembelajaran.  

2. Pada tahun 2020, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat 

melaksanakan penilaian dengan mengikutsertakan taruna dan/atau 

pemangku kepentingan yang relevan. 

 

a. Strategi 1. Jurusan/program studi dalam rapat dosen yang dilaksanakan setiap 

awal dan akhir semester membahas tentang pelaksanaan penilaian 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

a. Indikator 1. Dosen pengampu/tim dosen pengampu memiliki persepsi yang sama 

dalam melaksanakan penilaian.  

2. Taruna yang dinilai berdasarkan standar pelaksanaan penilaian adalah 

benar taruna yang telah kompeten. 

b. Dokumen terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 
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- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur pelaksanaan penilaian. 

- Prosedur penyusunan mekanisme penilaian. 

- Prosedur pelaporan proses belajar dan hasil belajar  

- Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen 

5 Lingkup standar 5.   Standar Pelaporan Penilaian 

 

a. Pernyataan Isi 

standar 

1. Pada tahun 2020, dosen pengampu / tim dosen pengampu menyatakan 

kualifikasi keberhasilan mahasiswa/taruna dalam menempuh suatu 

mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran angka 0-100 dengan 

konversi sebagai berikut: 

 

2. Pada tahun 2020, dosen pengampu  dan tim dosen pengampu harus 

mengumumkan hasil penilaian kepada taruna setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 

3. Jurusan/program studi melaporkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks 

prestasi semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan 

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 

No 
Sebutan Mutu 

(SM) 

Nilai Mutu 

(NM) 

Nilai Angka 

(NA) 

Angka Mutu 

(AM) 

1. Amat Baik A 80 – 100 4 

2. Baik B 66 – 79 3 

3. Cukup C 60 – 65 2 

4. Kurang D 50 – 59 1 

5. Gagal E < 50 0 

 

b. Strategi 1. Jurusan/program studi mensosialisasikan kepada dosen pengampu/tim 

dosen pengampu terkait kualifikasi keberhasilan mahasiswa /taruna 

dinyatakan dengan huruf atau angka. 

2. Jurusan/program studi mengumumkan hasil laporan penilaian dari 
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dosen.  

 
c. Indikator 1. Dosen pengampu/tim dosen pengampu mempunyai persepsi yang 

sama tentang kualifikasi keberhasilan mahasiswa/taruna. 

 

d. Dokumen terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: 

- Standar kompetensi lulusan 

- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

- Prosedur pelaksanaan penilaian. 

- Prosedur penyusunan mekanisme penilaian. 

- Prosedur pelaporan proses belajar dan hasil belajar  

- Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen 

5 Lingkup standar 6. Standar Kelulusan taruna  

 

a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, Taruna dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi 

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 

dengan 2,00 (dua koma nol nol).  

2. Pada tahun 2020, kelulusan taruna dinyatakan dengan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:  

a. taruna dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma 

tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);  

b. taruna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga 

koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau  

c. taruna dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga 

koma nol).  

3. Pada tahun 2020, Taruna yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan 
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pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan. 

 

b. Strategi 1. Jurusan/program studi menyiapkan daftar IPK dari seluruh lulusan. 

2. Jurusan/program studi mengajukan ke BAAK daftar taruna yang 

lulusan dengan predikat pujian. 

 

c. Indikator 1. Taruna yang lulus dengan IPK lebih dari 3,50 mendapat surat 

keterangan predikat kelulusan dengan pujian. 

2. Taruna yang lulus mendapatkan ijazah, gelar atau sebutan, dan surat 

keterangan pendamping ijazah. 

 d. Dokumen terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : 

- Standar kompetensi lulusan 

- Standar proses pembelajaran 

- Standar dosen dan tenaga kependidikan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan : 

- Prosedur perumusan prinsip penilaian hasil belajar 

- Prosedur penyelenggaraan pertemuan dosen pengampu/tim dosen 

pengampu 

6. Referensi 1. Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 bab V 

(pasal 12 s/d pasal 16) tentang Penilaian Hasil Belajar Peserta didik. 

6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan SK 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan. 

 


