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1. Pedoman umum 

1.1. Bagaimanakah dosen yang baik itu? 

Ketika sudah berada pada pembelajaran tingkat universitas, seorang mahasiswa harus dapat 

memotivasi dan mendisiplinkan diri serta menggunakan kemampuan kognitifnya yang sudah 

berkembang untuk bisa menerima materi pembelajaran. Namun demikian, peran dosen masih sangat 

penting dalam pembelajaran mahasiswa dalam konteks menciptakan keinginan dan kemampuan 

belajar mahasiswa agar berada pada keadaan yang paling efektif (Fry, 1999). Tugas dosen di perguruan 

tinggi dalam meningkatkan pembelajaran mahasiswa memiliki banyak dimensi penting untuk 

diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah: 

 Menyediakan konteks pengetahuan yang luas agar mahasiswa dapat menemukan dan 

memahami isi pembelajaran dengan lebih spesifik. 

 Menciptakan lingkungan belajar di mana mahasiswa didorong untuk berpikir hati-hati dan 

kritis, untuk mengekspresikan pemikiran mereka, juga agar mahasiswa punya keinginan untuk 

menghadapi dan menyelesaikan sendiri kesulitannya, bukan menghindarinya. 

 Terus memonitor dan melakukan refleksi terdadap proses pengajaran dan pemahaman 

mahasiswa, serta berusaha untuk memperbaikinya. 

 Membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan mereka dan untuk mengadopsi gagasan yang 

mendasari pendidikan tinggi: bahwa pembelajaran kepada mahasiswa itu membutuhkan 

komitmen, upaya, rasa tanggung jawab dan kesediaan untuk mengambil risiko, sehingga 

menunjukkan manfaat dari proses dan bahwa pembelajaran itu menyenangkan! 

Tugas-tugas tersebut di atas tidaklah mudah. Namun, perlu tertanam dalam pikiran para dosen untuk 

mengajar dengan baik dan meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa. Selain dimensi yang sudah 

disebutkan di atas, tidak kalah pentingnya juga bagi dosen untuk menunjukkan karakteristik yang 

meningkatkan kualitas pengajaran dari sudut pandang dosen itu sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri 

dosen yang baik (dimodifikasi dari Ramsden, 2003): 

 Mempunyai gelar atau capaian pendidikan formal atau informal sesuai persyaratan hukum 

atau peraturan yang berlaku. 

 Mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap materi perkuliahan dan jika diperlukan ia 

mampu untuk mendapatkan materi tambahan.  

 Mempunyai keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan materi maupun teknis  

 Mampu menjelaskan arti pentingnya hasil pembelajaran bagi karir mahasiswa itu sendiri 

maupun bagi masyarakat dan bangsa 
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 Bersedia berbagi kecintaan terhadap suatu materi perkuliahan dengan para mahasiswa 

 Mampu membuat materi yang diajarkan menjadi menarik dan menggugah 

 Mampu memfasilitasi keterlibatan mahasiswa sesuai tingkat pemahaman mereka 

 Mampu menjelaskan materi secara lugas dan mendalam jika diperlukan 

 Berkomitmen dalam memperjelas apa yang semestinya dipahami, pada tingkatan seberapa 

dan mengapa 

 Memiliki rasa simpati dan rasa hormat yang cukup kepada mahasiswa  

 Memiliki komitmen untuk mendorong kemandirian 

 Memiliki kemampuan untuk berimprovisasi dan beradaptasi dengan tuntutan baru 

 Memiliki kemampuan menggunakan metode pengajaran dan tugas akademik yang menuntut 

mahasiswa untuk belajar secara aktif, bertanggung jawab, dan kooperatif 

 Mampu menggunakan metode penilaian yang valid dalam evaluasi yang independen dan adil 

 Mampu berfokus pada konsep kritis dan kesalahan pemahaman mahasiswa, bukan sekedar 

menyelesaikan perkuliahan saja  

 Memberikan umpan balik yang cepat dan baik ats tugas yang diberikan kepada mahasiswa 

 Bersedia belajar dari mahasiswa atau sumber lainnya terkait efek pengajaran yang dilakukan 

dan cara meningkatkannya  

 Trampil menerima umpan balik dari mahasiswa dan mengadaptasi kebutuhan mereka ke 

dalam isi dan metode pengajaran 

 Memiliki kemampuan agar mahasiswa bersikap hati-hati terhadap potensi risiko dan bahaya 

yang ada 

Evaluasi konstruktif dari mahasiswa terkait kinerja dan mengajar, diperlukan oleh dosen dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Menurut Ramsden (2003), dosen berkualitas  adalah 

dosen yang mampu menjelaskan teori secara jelas dan mudah dipahami mahasiswa. Dosen mampu 

menyederhanakan tugas yang sulit dipahami menggunakan bahasa yang sederhana. Jika 

menggunakan bahasa teknis, dosen mampu mendefinisikan frasa yang rumit dengan jelas. Hal ini bisa 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metodologi pengajaran dan perangkat digital untuk 

mendukung pembelajaran mahasiswa dalam perkuliahan (lihat pada bagian metodologi pengajaran). 

Selain itu dosen mampu menggambarkan konsep abstrak dengan menggunakan contoh dan 

membedakan antara konsep dan contoh praktik. 

Untuk menjadi dosen berkualitas, maka dosen harus mempersiapkan dengan baik struktur komunikasi 

dalam kuliahnya dan memilih metodologi pengajaran yang sesuai. Dosen perlu mendefinisikan tujuan 
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dan poin-poin penting mata kuliah secara jelas. Selain itu, dosen berkualitas memiliki kemampuan dan 

kecepatan berbicara yang jelas dan tepat sehingga mahasiswa memiliki cukup waktu untuk 

mendengar dan mencatat. 

Pada umumnya dosen yang memiliki pengetahuan luas dan berfokus pada pengajaran berbasis 

penelitian (lihat bab 1.2) adalah dosen yang banyak disukai kalangan mahasiswa. Selain itu, dosen 

sebaiknya tidak bersikap “serba tahu". Dosen juga harus bersedia untuk belajar dari mahasiswanya, 

serta menyadari bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh para mahasiswa yang bekerja paruh 

waktu dan para senior merupakan sumber daya yang berharga. 

Pada umumnya jenis pengajaran yang ada mendorong partisipasi mahasiswa melalui kuliah dan 

tutorial atau kegiatan di laboratorium. Mahasiswa diberi kesempatan oleh dosen untuk berpartisipasi  

aktif akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dari pada jika mahasiswa hanya mencatat dan 

pasif (Freeman, dkk., 2014). 

Dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam materi pelajaran maka akan menghemat waktu 

dalam pembahasan materi yang baru. Strategi yang paling sering dilakukan oleh dosen tanpa harus 

mengorbankan tujuan mata kuliah itu sendiri bisa berupa: 

 Menyediakan cetakan/fotokopi catatan mata perkuliahan dan/atau ringkasan, sehingga 

selama interaksi di dalam kelas mahasiswa tidak sibuk mencatat dan terdorong untuk lebih 

menyoroti poin-poin penting dan tinggal menambahkan catatan komentar dan tinjauan. 

 Menjelaskan konsep dan contoh dasar melalui kuliah singkat, mendorong mahasiswa agar 

lebih giat mencari teks dan referensi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam dan 

lebih banyak contoh. 

 Mengurangi isian materi agar tidak mengerucut melainkan lebih mendorong mahasiswa untuk 

mendapatkan bacaan yang luas dan/atau menggabungkannya dengan pengalaman kerja yang 

dimiliki mahasiswa melalui tugas dan tutorial yang sudah dirancang dengan cermat. 

Dosen berkualitas benar-benar menginginkan mahasiswanya untuk belajar, memahami dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menguasai isian dan/atau keterampilan belajar mereka. 

Dosen banyak menunjukkan empatinya agar mahasiswa mampu mengembangkan pemahamannya 

dalam berbagai cara berpikir. Dosen berkualitas mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan 

balik  terhadap pengajaran baik secara formal maupun informal selama di dalam kelas. Untuk menjadi 

dosen berkualitas, dosen harus mempunyai antusiasme terhadap mata kuliah, bidang profesional, dan 

peran mengajar, karena hal-hal tersebut akan memotivasi mahasiswa! Keterampilan pribadi yang 

melekat pada dosen berkualitas adalah berupa sikap "ramah", "santai", atau "terbuka", dan mampu 
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membawa suasana santai ke dalam kelas. Dosen yang memiliki rasa humor dan sikap yang baik lebih  

disukai oleh mahasiswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan! 

 

1.2. Definisi "pengajaran berbasis penelitian" dan kelayakan kerja  

1.2.1. Pengajaran berbasis penelitian 

Model pendidikan berbasis penelitian (Gambar 1) dibentuk berdasarkan cita-cita Humboldt bahwa 

perguruan tinggi adalah tempat di mana penelitian dan pengajaran berjalan berdampingan. Beberapa 

universitas di Jerman pada awal abad kesembilan belas menggabungkan pengajaran dan penelitian 

yang merupakan sebuah pemikiran dari (Huet, 2018). Humboldt percaya bahwa dalam pencarian 

pengetahuan (baru), akademisi dan mahasiswa harus melakukannya secara berdampingan sebagai 

sesama rekan peneliti. Pendekatan terhadap pembangunan pengetahuan konstruksif ini terjadi pada 

lingkungan belajar di mana penelitian dan penyelidikan menyediakan informasi bagi pengajaran dan 

begitu pula sebaliknya. Cita-cita Humboldt terhadap pendidikan berbasis penelitian didasarkan bahwa 

mahasiswa berada dalam 'pencariannya terhadap kebenaran' (Haverhals, 2007) melalui 

pengembangan penyelidikan akademis 'murni'. Proses pencarian ini dianggap sebagai tujuan itu 

sendiri, yaitu sebagai 'pelatihan kecerdasan' (Haverhals, 2007), tanpa harus berfokus pada kegiatan 

'praktis' dan  tidak terburu-buru untuk harus segera menjadi 'berguna' (Newman, 2010). Dengan 

terlibat dalam proses penyelidikan 'murni', seseorang dididik untuk membangun pengetahuan yang 

akan menopang 'transformasi masyarakat dari bawah dan dari dalam' (Haverhals, 2007), sehingga 

dengan demikian ia berfungsi dalam pembentukan karakter individu dan berkontribusi pada 

pendidikan holistik untuk menjadi pemikir kritis dan warga negara yang bertanggung jawab. 

 

Pada perguruan tinggi dalam era pascamodern di Eropa dan Asia, penelitian dan penyelidikan tidak 

selalu sama dengan konsep perguruan tinggi modern dari Humboldt. Akademisi yang aktif melakukan 

penelitian kurang tertarik untuk menghabiskan waktu dan tenaga dalam inovasi pedagogis. Laporan 

yang dibuat untuk Dewan Riset Pendidikan Sains Nasional, Fairweather (2008) mengacu pada 

keengganan akademisi di STEM untuk mengadopsi strategi pengajaran yang lebih efektif. Menurut 

penulis, hal ini berasal dari persepsi akademisi Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

(STEM) bahwa proses pengajaran berseberangan dengan proses penelitian dan bahwa penelitian lebih 

menarik dan lebih dihargai di institusi mereka. 
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Menurut Barnett (2003), ada banyak tekanan yang memisahkan penelitian dan pengajaran; 'abad 

kedua puluh memandang perguruan tinggi yang semula merupakan tempat di mana pengajaran dan 

penelitian memiliki hubungan yang cukup nyaman berubah menjadi saling berseberangan'. Menurut 

Barnett, penelitian dan pengajaran bukan merupakan peran yang kontradiktif sehingga tidak perlu 

memandang universitas-universitas di Inggris untuk menjadi lebih berorientasi pendidikan ataukah 

penelitian. Namun, lembaga perguruan tinggi perlu mengatasi ketegangan yang ada dengan cara 

membina hubungan baik bukan sekedar “perkawinan semu” antara penelitian dan pengajaran.  

Pembangunan pengetahuan yang konstruktif meliputi proses perolehan, reproduksi, dan produksi 

pengetahuan yang terdiri atas prinsip-prinsip asimilasi dan akomodasi sebagaimana yang diteliti oleh 

Piaget (1976). Mahasiswa S1 mulai mengasimilasi pengetahuan yang merupakan hal baru bagi 

mereka; namun perubahan kognitif dan pembelajaran hanya dapat terjadi jika asimilasi pengetahuan 

mereka tersebut terhubung dengan pengetahuan sebelumnya, dibentuk oleh interaksi dan 

pengalaman sosial, serta menuju ke fase kebingungan dan penyesuaian yang diperlukan untuk 

keberlangsungan pembelajaran. Perspektif perkembangan kognitif menekankan bahwa mahasiswa 

harus terlibat dalam diskusi di mana terjadi penyelesaian fase konflik-kebingungan kognitif,  perbaikan 

penalaran yang tidak memadai dan menuju ke fase penyesuaian (Piaget, 1976). 

 

Gambar 1. Model pendidikan berbasis penelitian (Huet, 2018) 

Penganut konstruktivis, seperti Vygotsky, Piaget, atau Glasersfeld percaya bahwa mahasiswa saling 

belajar satu sama lain dalam konteks sosial dan bahwa pengetahuan yang mereka bangun sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Piaget, 1976). Berdasarkan konsep teoretis ini, pendidikan 

berbasis penelitian menciptakan lingkungan yang memfasilitasi budaya di mana mahasiswa belajar 
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dengan cara bertanya serta mencari jawaban dan solusi permasalahan secara kolaborasi. Lingkungan 

ini tidak hanya mengubah mahasiswa tetapi juga mengubah konsepsi akademisi tentang apakah 

sebenarnya belajar dan mengajar itu. Untuk memahami relevansi lingkungan yang demikian, kita perlu 

untuk menggarisbawahi pemikiran Ceccato (Matthews, 2012), seorang pelopor analisis konseptual 

Italia yang menulis: 

"Yang penting adalah menunjukkan kepada anak (atau bisa kita sebut  “mahasiswa”) arah yang harus 

dituju, mengajarkan untuk menemukan jalannya sendiri, melacaknya kembali, dan melanjutkannya. 

Hanya dengan cara ini ia akan dapat mengambil sikap ilmiah serta mengambil pendekatan terhadap 

hal-hal yang ada dalam pikirannya". 

Mahasiswa dipandang sebagai pengetahuan yang membangun mata kuliah tertentu, dan mahasiswa 

sendiri juga mempelajari tentang apa pembelajaran itu. Sehigga, mahasiswa terdidik menjadi pemikir 

kritis, pembelajar seumur hidup, memperoleh dan mereproduksi pengetahuan yang baru bagi diri 

mereka sendiri, dan secara progresif berkontribusi pada penciptaan pengetahuan yang dapat 

memperkaya pengetahuan suatu disiplin ilmu. Menurut pemikiran filosofis Newman dan Humboldt, 

konstruksi pengetahuan seharusnya bukan hanya bertujuan untuk memenuhi desakan tujuan 

eksternal yaitu perekonomian, namun konstruksi pengetahuan juga merupakan bagian dari 

pengembangan individu dan berkontribusi pada perkembangan mereka sebagai pemikir kritis dan 

agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk pendidikan berbasis penelitian 

menjadi agar pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam pendekatan pendidikan ini, akademisi bisa 

mengadaptasi berbagai pendekatan pengajaran yang terbagi atas pengajaran berarah penelitian dan 

pengajaran berbasis penelitian. 

1.2.2. Kemampuan kerja 

Kemampuan kerja dipengaruhi oleh banyak factor. Kemampuan kerja tidak hanya berupa mendapat 

pekerjaan atau menguasai suatu keterampilan sebagaimana yang diajarkan. Ada beragam definisi 

mengenai kemampuan kerja menurut berbagai literatur yang ada. Penyelidikan yang dilakukan untuk 

Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan Inggris menunjukkan pengembangan definisi dan 

kerangka kerja dari kelayakan kerja: "Kemampuan kerja adalah kemampuan untuk bergerak secara 

mandiri dalam pasar tenaga kerja untuk mewujudkan potensi melalui pekerjaan yang berkelanjutan. 

Secara individu, kelayakan kerja tergantung pada pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki, 

cara menggunakan dan menampilkannya kepada pemberi kerja serta konteks (keadaan pribadi dan 

lingkungan pasar tenaga kerja) di mana ia mencari pekerjaan" (Hillage dan Pollard, 1998). Small, dkk. 

(2018) mendefinisikan kemampuan kerja sebagai "kapasitas untuk menjadi mandiri dalam 
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mengetahui arah pasar tenaga kerja, memanfaatkan pengetahuan, keterampilan dan atribut diri, serta 

menyesuaikannya dengan konteks pekerjaan, menampilkannya kepada pemberi kerja, sekaligus 

mempertimbangkan kendala eksternal dan lainnya". Pool dan Sewell (2007) mengembangkan model 

CareeEDGE tentang kelayakan kerja lulusan,  yaitu mengenai komponen apa saja yang penting untuk 

mencapai kesuksesan (Gambar 2) 

 

Gambar 2. Model CareerEDGE tentang kelayakan kerja lulusan (Pool dan Sewell, 2007). 

1.2.3. Metodologi perencanaan, pengajaran, dan penilaian pada pendidikan tinggi 

Universitas memainkan peran mendasar dalam kemajuan pengetahuan teoretis dan terapan. Dari 

perspektif pendidikan, seperti yang disoroti oleh Harvey dan Green (1993), kualitas merupakan 

pemenuhan tuntutan, harapan, dan standar di satu sisi dan cakupan keunggulan, keragaman, 

relevansi, dan keberhasilan di sisi lain. Oleh karena itu, ketika mengembangkan kurikulum atau modul 

dalam kurikulum, keunggulan dan keragaman yang ada perlu untuk dirangkul; relevansi dan 

keberhasilan memainkan peran penting dalam pembelajaran mahasiswa. Faktor-faktor ini akan 

menjadi dasar keterlibatan mahasiswa. Selain itu, bersama dengan kegiatan pembelajaran yang tepat 

akan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan mahasiswa. Dalam Kerangka Standar 

Profesional untuk kegiatan belajar-mengajar pendidikan tinggi di Inggris, disebutkan bahwa 

pengetahuan inti harus disesuaikan dengan jenis dari pengembangan kegiatan yang ada. 

"Keselarasan konstruktif" adalah istilah yang sering digunakan. Biggs dan Tang (2011) mendefinisikan 

"Keselarasan konstruktif" sebagai koherensi antara hasil belajar, strategi pengajaran, dan metode 

penilaian dalam mata kuliah atau program pendidikan. Perlu juga untuk memasukkannya ke dalam 
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kegiatan perkuliahan dan penilaian akhir dalam rangka mencapai hasil pembelajaran yang ditentukan. 

Dengan cara ini, hasil belajar, penilaian, dan kegiatan pembelajaran dapat diselaraskan (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Keselarasan konstruktif menurut Biggs dan Tang (2011): Perencanaan perkuliahan 

dengan memadukan antara hasil belajar, kegiatan pembelajaran, dan metode penilaian. 

Ketika merancang mata kuliah baru, perlu dipertimbangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan apa saja yang kita inginkan untuk dipelajari oleh mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dapat digunakan sebagai panduan: 

1. Saya ingin mahasiswa menguasai (teori pengetahuan inti) dan melakukan (keterampilan-kerja 

praktik) apa saja di akhir kuliah nanti? 

2. Seberapa tingkatan yang ingin saya capai? 

3. Apa yang perlu dilakukan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah mencapai 

tujuan ini? (dalam berbagai tingkat capaian yang berbeda-beda) 

Menurut Cowan dan Harding (1986), ketika membuat desain mata kuliah (Gambar 4), maka tujuan 

dan hasil pembelajaran yang dimaksud perlu diperjelas terlebih dahulu pada awal proses pembuatan 

desain, kemudian diselaraskan dengan metode yang digunakan dan penilaiannya. 
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Gambar 4. Model Penyelarasan konstruktif oleh Cowan dan Harding (Cowan dan Harding, 1986). 

Penetapkan metode pengajaran dan pembelajaran memang belum bisa secara tepat dilakukan ke 

dalam mata kuliah. Selain harus selaras dengan tujuan mata kuliah dan hasil pembelajaran yang 

diinginkan, metode tersebut juga harus sesuai dengan keterampilan Anda dan/atau tingkatan 

kemampuan mahasiswa. 

1.2.4. Metodologi pengajaran 

Pembelajaran aktif adalah metode pengajaran di mana mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan dan 

diskusi di kelas. Mahasiswa tidak hanya secara pasif mendengarkan sebagaimana dalam perkuliahan 

format tradisional (Freeman, dkk., 2014; Prince, 2004). Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

aktif akan menghasilkan sikap dan motivasi belajar yang lebih baik bagi mahasiswa serta 

meningkatkan kinerja ilmiah, mengembangkan keterampilan berpikir dan komunikasi (Freeman, dkk., 

2014; Mathias, 2014; Prince, 2004). Dalam pembelajaran aktif,  model kelas bergeser dari yang semula 

berpusat pada dosen menjadi lebih berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran aktif lebih banyak 

mencakup kerja kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, flipped classroom dan 

peralatan digital, misalnya, permainan, alat simulasi, dll. 
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1.2.5. Pembagian antara kerja teoritis dan praktis 

Seringkali, mahasiswa menganggap bahwa dosen di pendidikan tinggi adalah pendidik dengan format 

tradisonal. Dosen ini mempunyai kesan rasa memiliki dan dapat menunjukkan pengalamannya 

sehingga membantu mahasiswa dalam membangun rasa memiliki tersebut. Aspek positif lain dari 

perkuliahan format tradisional meliputi: 

1. Dosen memberikan gambaran atau garis besar suatu bidang studi dan memperkenalkan 

konsep dasar atau ide kritis yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dalam seminar 

atau tutorial. 

2. Dosen yang aktif dalam penelitian dapat menggunakan perkuliahan untuk melempar topik 

dalam perspektif individu di luar buku teks. 

3. Pembiasaan dengan bahasa dan silabus khusus sesuai disiplin ilmu yang ada 

Namun, perkuliahan terbaik pun hanya dipandang sebagai bagian dari strategi pengajaran secara 

keseluruhan. Perkuliahan bukan merupakan satu-satunya metode pengajaran dalam modul atau mata 

kuliah yang ada. Walaupun perkuliahan sangat cocok digunakan dalam meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman mahasiswa (pada tingkatan perilaku kecerdasan yang lebih rendah), namun 

perkuliahan tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan, menganalisis, dan 

mensintesis pengetahuan maupun mengevaluasi informasi (Gambar 5 tentang tingkat perilaku dan 

kecerdasan menurut taksonomi Bloom). 

Gambar 5. Tingkatan perilaku kecerdasan dalam Taksonomi Bloom (Bloom, 1956). 
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Metode interaktif dalam perkuliahan dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. 

Penelitian menunjukkan bahwa presentasi, struktur, dan ekspresi yang jelas merupakan faktor penting 

dalam perkuliahan efektif. Namun, walaupun perkuliahan merupakan metode efektif untuk 

menyampaikan informasi, perlu disadari pula bahwa bahwa mahasiswa mengingat hanya sekitar 40% 

informasi segera setelah suatu sesi perkuliahan berakhir. Bloom (1956) menemukan bahwa waktu 

yang digunakan mahasiswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah, mensintesis atau 

menghubungkan informasi hanyalah 1% dari waktu sepanjang kuliah. Sebanyak 78% waktu berisi 

‘pemikiran yang pasif’ atau bahkan ‘pemikiran yang tidak relevan' dengan mata kuliah. Oleh karena 

itu, banyaknya mahasiswa yang tampak sibuk menulis selama perkuliahan bukan meruapakan indikasi 

bahwa sedang terjadi pembelajaran mendalam pada saat itu dan seterusnya. Variabel penting dalam 

perkuliahan yang baik adalah kejelasan dan minat yang bisa ditempuh dengan memberikan narasi 

pribadi dan contoh-contoh yang menarik. Berikut ini beberapa kekurangan dosen yang umum 

dilakukan selama perkuliahan: 

 Berbicara terlalu banyak dan dengan tempo yang terlalu cepat 

 Menggunakan asumsi pengetahuan yang terlalu banyak 

 Lupa tidak memberi ringkasan 

 Waktu 

 Selalu merasa benar  

 Tidak percaya diri dengan pengetahuannya sendiri 

 Tidak menghubungkan antar bab atau sesi  

 Menggunakan terlalu banyak bahasa teknis 

 Menggunakan petunjuk praktis dan praktik efektif dalam perkuliahan: 

 Nyaman dengan materi yang dibawakannya 

Menurut Penner (1984), rata-rata rentang waktu perhatian mahasiswa adalah sepuluh sampai lima 

belas menit. Oleh karena itu, suatu dalam merencanakan perkuliahan, perlu diatur kecepatannya 

setiap lima belas menit untuk menarik kembali minat mahasiswa, misalnya dengan memberikan 

kegiatan/tugas. Perkuliahan memang merupakan metode yang cocok untuk menyampaikan informasi, 

namun kurang efektif untuk menggugah kemandirian berpikir. Penting juga untuk menentukan isi 

perkuliahan dan sesi perkuliahan masing-masing agar dapat mencakup tujuan pembelajaran yang luas 

maupun menghasilkan keluaran yang lebih spesifik.  Selain itu, tahapan urutan perkuliahan juga 

penting dalam meningkatkan pembelajaran. Contoh pola penyusunan mata kuliah yang sangat baik 

adalah yang memiliki topik, sebab-akibat, berurutan, gambaran simbolis atau grafis, terstruktur dan 

pemecahan masalah. 
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Dengan struktur mata kuliah dan perkuliahan yang jelas dan disesuaikan dengan keadaan mahasiswa, 

maka keterlibatan mahasiswa akan meningkat. Frederick (1986) memberikan contoh-contoh format 

kuliah ekspositori atau kuliah yang berisi penjelasan dari dosen (kuliah format tradisional yang 

memperlakukan satu aspek), kuliah interaktif (mahasiswa diminta untuk menghasilkan ide-ide dalam 

menanggapi pertanyaan atau topik), pemecahan masalah atau metode studi kasus yang membedah 

keadaan nyata untuk menggambarkan prinsip umum, serta kuliah singkat yang menyediakan periode 

diskusi. Agar tercapai dengan baik, diperlukan beberarapa langkah dan sedikit keterampilan 

sebagaimana berikut:  

 Pertimbangkanlah kemampuan dan minat mahasiswa 

 Siapkan silabus yang rinci untuk mahasiswa 

 Gunakan contoh yang jelas untuk mengilustrasikan poin Anda 

 Hubungkan sesi kuliah yang sekarang dengan kuliah sebelumnya 

 Jangan menggunakan terlalu banyak asumsi pengetahuan 

 Mulailah dan akhiri dengan pernyataan ringkasan 

 Bersikap antusias 

 Memanfaatkan momen belajar 

Perkuliahan 'format tradisional' disarankan guna melengkapi kegiatan-kegiatan yang berupa  proyek 

tugas, praktikum, kerja lapangan, tutor sebaya, studi kasus, diskusi seminar, dan pendekatan berbasis 

pertanyaan. Prinsip dasarnya adalah bahwa metode yang digunakan harus mendukung hasil dan gaya 

belajar mahasiswa. Misalnya, diskusi yang diikuti dengan kuliah akan lebih berguna dalam 

menciptakan kerangka konseptual baru. 

1.2.6. Umpan balik dan penilaian pembelajaran mahasiswa 

Istilah penilaian/asesment berasal dari kata “ad sedere” – artinya duduk berdampingan. Etimologi ini 

menyiratkan terutama pada bimbingan dan umpan balik kepada mahasiswa. Umpan balik dan 

penilaian adalah aspek mendasar dari pengalaman mahasiswa dan diperlukan untuk menggugah 

pembelajaran. Dengan umpan balik, mahasiswa dapat merefleksikan dan membangun pembelajaran 

mereka yang mana hal ini penting untuk membangun memotivasi mereka (Hattie dan Timperley, 

2007; QAA, 2018). Penilaian juga membantu pemangku kepentingan lainnya, misalnya, instruktur, 

administrator, dan calon pemberi kerja, untuk mengevaluasi berbagai aspek pendidikan seperti 

perkembangan mahasiswa, nilai mata kuliah tertentu, dan kredibilitas lembaga. 
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Ada dua kategori utama dalam penilaian: 

 Penilaian formatif: Penilaian bertujuan pengembangan yang dirancang untuk membantu 

mahasiswa belajar lebih efektif dengan diberi umpan balik atas kinerja mereka dan ditinjukkan 

bagaimana cara meningkatkan dan/atau mempertahankannya. Tujuannya adalah melakukan 

penilaian untuk pembelajaran. 

 Penilaian sumatif: Penilaian yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan 

mahasiswa dan mengukur hasil belajar yang diinginkan dari suatu modul atau mata kuliah. 

Biasanya, nilai dihitung dari nilai akhir mata kuliah/modul dalam suatu penilaian sumatif. 

Tujuannya adalah melakukan penilaian dari pembelajaran 

Knight (2001) merangkum beberapa perbedaan antara penilaian sumatif dan formatif (lihat Tabel 1). 

Table ini bisa digunakan untuk melihat apakah praktik penilaian yang Anda lakukan lebih ke sumatif 

atau formatif (atau campuran keduanya). 

Tabel 1. Penilaian sumatif dan formatif (Knight, 2001) 

Dimensi perbedaan 
Penilaian sebagai alat ukur 

(Summative) 

Penilaian sebagai alat penentu hasil 

(Formatif) 

Ontologi (teori tentang apa 

yang ada) dan epistemologi 

(teori tentang bagaimana 

kita mengetahuinya) 

Akal sehat memandang bahwa ada 

realitas yang sudah diketahui dengan 

seringnya metode 'ilmiah' digunakan. 

Adanya hubungan problematis antara 

apa yang ada dan apa yang diketahui. 

Oleh karena itu, tidak ada jalan yang 

paling tepat untuk menuju kepada 

kebenaran. 

Asumsi pencapaian Pencapaian dianggap dapat 

dipindahtangankan. Pengukuran 

yang adil memprediksi pencapaian 

pada waktu dan konteks lain. 

Transfer pembelajaran terjadi secara 

terbatas, sehingga tidak ada pernyataan 

kuat tentang kinerja peserta didik dalam 

konteks lain. Data penilaian bukanlah 

alat prediksi yang baik. 

Produk khusus Masukan berupa jaminan pencapaian Umpan balik berupa perbaikan 'tanya 

jawab. 

Prioritas 1. Ukuran capaian yang andal 

2. Memotivasi peserta didik 

3. Menyediakan informasi panduan 

pembelajaran 

1. Memberikan komentar yang 

membuka peluang pembelajaran yang 

lebih baik 

2. Memotivasi peserta didik 

Perlakuan terhadap 

capaian pembelajaran 

manusia yang rumit 

Reduksionis. Berasumsi bahwa 

pencapaian yang sulit dapat dipecah 

menjadi bagian-bagian yang dapat 

dinilai secara andal. Skor total 

diperlakukan sebagai ukuran yang 

valid dari pencapaian kompleks. 

Kompleksitas memiliki sifat menyeluruh, 

bukan hanya penjumlahan dari bagian-

bagian penyusunnya. Capaian yang rumit 

harus dinilai apa adanya secara 

keseluruhan. 

 

Capaian apa yang cocok 

dinilai dengan cara ini? 

Pemahaman dan kinerja tertangkap 

menggunakan metode penilaian 

dengan sedikit penjelasan - 

pencapaian yang konvergen, rutin, 

dan daltingkatan rendah. 

Pencapaian yang kompleks – kreasi yang 

beragam, penilaian non-rutin, 'soft skill'. 
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Banyak terbalik memahami antara ujian dan tugas kuliah sebagai penilaian sumatif atau formatif. Ujian 

tertulis bisa merypakan penilaian formatif sekaligus sumatif. Tugas kuliah sering digunakan sebagai 

penilaian sumatif. Formatif dan sumatif mengacu pada tujuan penilaian, bukan sekedar pada metode 

yang digunakan. 

Pada umumnya pengaturan/setting penilaian yang dilakukan universitas terdiri atas dua kategori 

besar, yaitu ujian dan tugas kuliah. Dosen harus memilih mana alternatif terbaik, bukan sekedar dari 

kebiasaan/tradisi yang ada. Penilaian hendaknya dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan dan 

kekayaan informasi (pengetahuan) mahasiswa serta tingkatan keterampilan tertentu yang mereka 

peroleh selama praktik/lapangan. Pendekatan khusus terhadap dua kategori ini ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

Table 2. Pendekatan khusus yang digunakan dalam penilaian ujian dan tugas kuliah. 

Ujian Kertas ujian terututp (ujian standar) 

Open Book (mahasiswa boleh membuka buku untuk referensi) 

Kertas ujian terbuka (kertas ujian diberikan kepada mahasiswa sebelum ujian) 

Ujian esai tunggal (tiga jam dengan satu topik sudah yang disiapkan) 

Kertas ujian yang boleh dibawa atau Take-away (siswa diberi waktu 2/3 hari untuk 

mengerjakan ujian) 

Ujian lisan atau viva voice 
OSCE (ujian klinis terstruktur objektif, pengaturan klinis) 

Pertanyaan esai 

Soal jawab singkat 

Soal objektif, pilihan ganda 

Pendekatan pengujian kinerja praktis dan lainnya 

Pertanyaan objektif, misalnya pilihan ganda, pernyataan benar/salah, menjodohkan 

pernyataan, dll. 

Tugas kuliah Laporan proyek 

Laporan kerja lapangan atau perjalanan 

Laporan laboratorium 

Portofolio 

Log reflektif/Buku Harian 

Kerja/Proyek kelompok 

Lokakarya dan presentasi (individu atau kelompok) 

Esai 

Laporan 

Ulasan kritis 

Artikel 

Makalah reaksi (ulasan kritis singkat tentang bacaan mata kuliah secara teratur selama 

perkuliahan) 

Pengaturan pertanyaan (mahasiswa menetapkan pertanyaan atau merancang tugas apa 

yang paling cocok untuk menilai mata kuliah) 

Pertanyaan objektif 

Tanya jawab singkat 

Praktek 

Disertasi 

Pembuatan video 

Penyusunan artikel untuk majalah/buletin 
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Rencana langkah untuk pameran/permainan 

 

Berdasarkan penelitian dan praktik yang ada, ada anggapan umum bahwa pendidikan yang cocok bagi 

mahasiswa adalah adalah belajar bersama atau kerja kelompok. 

Hal utama dalam kerja kelompok adalah komunikasi – bertukar dan mengembangkan informasi, ide, 

dan praktik. Komunikasi dalam konteks ini sangat berbeda dengan dialog didaktik yang dikendalikan 

oleh dosen/pembimbing, atau yang dilakukan dalam suasana pendidikan lainnya. Di sini ada peluang 

terjadinya 'pembelajaran kooperatif' (McConnell, 1994). Pembelajaran kooperatif ini didorong oleh 

proses merupakan proses sosial yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai titik akhir yang 

diinginkan. Ketika orang yang bekerja dalam kelompok, maka alam ada 'produk' kelompok dan 

mungkin pula ada 'produk' individu yang mrupakan capaian orang-orang dalam kelompok itu yang 

saling membantu dalam pembelajaran khusus  yang mereka jalani. 

Kerja kelompok dalam suatu program pembelajaran bisa saja diatur sedemikian rupa sehingga semua 

bisa terlibat bersama pada satu tempat tertentu, atau bisa juga dilakukan secara terpisah dan 

terjadwal, dan/atau 'secara virtual', menggunakan sumber daya daring dan bentuk komunikasi 

elektronik lainnya. Pada umumnya topik-topik yang sama memang menjadi sering muncul, baik 

dilakukan dalam kelas daring dengan lingkungan belajar terpisah yang didukung oleh teknologi 

informasi, ataupun tidak. Hal penting untuk dilijhat dari mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa 

melakukan yang terbaik, adil dan menghindari plagiarisme atau bahkan sekedar memanfaatkan 

penemuan. 

Beberapa 'tugas pembelajaran kooperatif', baik yang online maupun off-line, dinilai berdasarkan 

presentasinya atau tampilan posternya. Selain itu juga dinilai dalam bentuk pengembangan produk 

nyata  sebagai bagian dari tugas. Ada juga yang berupa penilaian kinerja kelompok berdasarkan 

penilaian individual oleh sesama rekan dalam kelompok. 

Peringkat kontribusi dalam kelompok bisa disusun dalam skala empat atau lima (McConnell, 1994), 

dan disarankan untuk lebih menekankan praktik dari pada teori. Nilai ini tentu saja tergantung pada 

pemahaman mahasiswa terhadap kriteria kualitas dan kesepakatan untuk dapat merefleksikannya 

dalam konteks pembelajaran (catatan: 'rata-rata' di sini berarti 'hampir sama dengan kelompok 

lainnya), sevagai : 

1. untuk kontributor utama 

2. untuk kontributor rata-rata 

3. untuk kontributor di bawah rata-rata 
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4.  tanpa kontribusi apa-apa 

Metode penilaian bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai hasil belajar tertentu. Dalam 

format tradisional, universitas menggunakan penilaian sumatif pada akhir perkuliahan, walaupun 

sebenarnya ada metode lain yang mungkin lebih pas untuk merangsang pembelajaran dan menilai 

hasil pembelajaran. Misalnya, jika kita ingin menguji keterampilan laboratorium mahasiswa maka 

penilaian yang lebih tepat adalah skema pengamatan kinerja. Jika kita ingin menguji kemampuan 

komunikasi lisan mahasiswa, maka pilihan terbaik penilaian adalah presentasi kelas secara lisan. Jika 

kita ingin mahasiswa menunjukkan refleksi dan argumentasi yang masuk akal, maka gunakan penilaian 

esai atau ulasan artikel. Alat digital untuk penilaian dan umpan balik juga semakin banyak digunakan 

sehingga lebih cepat. Akan tetapi sebagaimana halnya metode penilaian lainnya, alat digital juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Berikut ini sepuluh prinsip panduan penilaian perkuliahan yang dirumuskan oleh QAA (2018):  

1. Metode dan kriteria penilaian yang diselaraskan dengan hasil belajar dan kegiatan pengajaran 

2. Penilaian yang andal, konsisten, adil, dan valid 

3. Desain penilaian menggunakan pendekatan holistik 

4. Penilaian yang bersifat inklusif dan adil 

5. Penilaian yang dilakukan secara eksplisit dan transparan 

6. Penilaian dan umpan balik yang bertujuan dan mendukung proses pembelajaran 

7. Penilaian yang tepat waktu 

8. Penilaiannya yang efisien dan mudah dalam pengelolaanya 

9. Siswa yang diberikan dukungan dan dipersiapkan untuk penilaian 

10. Penilaian yang mendorong integritas akademik 

1.3. Hasil belajar umum untuk program MSc SSNS 

Hasil belajar umum mahasiswa program MSc SSNS mencakup kemampuan untuk: 

 menggambarkan status dan tren produksi, perdagangan, dan konsumsi makanan laut di masa 

lalu dan sekarang baik di tingkat nasional maupun global 

 menggambarkan pentingnya dan peran makanan laut pada ketahanan pangan dan gizi dari 

perspektif keluarga, masyarakat, nasional dan global 

 mengembangkan langkah-langkah konservasi dan penggunaan sumber daya perairan secara 

bijaksana  

 merancang dan menjelaskan berbagai sistem produksi makanan laut 
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 mengembangkan dan menjelaskan berbagai metode pengolahan dan pengembangan produk 

makanan laut 

 mengidentifikasi masalah rantai nilai makanan laut pada area produksi, distribusi, dan 

konsumsi 

 mengadvokasi solusi berkelanjutan untuk permasalahan yang ada berdasarkan konteks lokal  

1.3.1. Manajemen lokal 

Penjelasan mengenai jumlah sls perkuliahan, sks per mata kuliah, pembagian antara teori dan kerja 

praktek dll. 

 Persyaratan gelar M.Sc. 

 Total 48 sks (24 sks mata kuliah dan 24 sks penelitian tesis) 

 Setiap mata kuliah berbobot antara 1-3 sks per mata kuliah 

 Satu sks setara dengan 15 jam (1 jam/minggu) teori atau 3 jam praktik 

 6 – 12 mata kuliah cukup untuk program gelar M.Sc., yaitu 24 sks 

1.4. Mata kuliah wajib 

Mata kuliah wajib merupakan mata kuliah dasar yang harus diambil oleh setiap mahasiswa untuk 

menyelesaikan gelarnya. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk spesialisasinya. Dari beberapa mata kuliah yang dikembangkan untuk kurikulum SSNS, di bawah 

ini adalah mata kuliah yang disepakati untuk ditawarkan sebagai mata kuliah wajib: 

 Makanan Laut Berkelanjutan dan Nutrisi Manusia 

 Rantai Nilai Makanan Laut (produksi, perdagangan, dan konsumsi) 

 Keamanan dan Sertifikasi Makanan Laut 

Tim Proyek di Universitas akan memilih beberapa mata kuliah lain untuk kategori ini, kemudian 

berkonsultasi dengan para dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya. 

1.5. Mata kuliah pilihan 

Dari beragam mata kuliah pilihan yang ada mahasiswa tidak perlu mengambil semuanya, cukup yang 

sesuai dengan minat mereka saja. Mata kuliah pilihan ini memberikan kekhususan tambahan. Contoh 

pengembangan mata kuliah dalam kurikulum SSNS: 

 Manajemen perikanan 

 Produksi makanan laut higenis 

 Rekayasa akuakultur 

 Pengembangan dan inovasi produk makanan laut, dll. 
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 Produksi benih akuatik 

 Nutrisi Akuakultur dan teknologi pakan 

 Kesehatan hewan air 

 Metodologi penelitian, statistik, dan etika 

 Makanan laut dan lingkungan 

 dll. 

Semua mata kuliah yang sudah dikembangkan oleh para dosen tersebut akan dipertimbangkan dalam 

kategori ini. Selanjutnya, konsultasi dan diskusi lebih lanjut untuk mencermati daftar mata kuliah yang 

ada antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan. 

1.6. Daftar bacaan umum yang mendukung hasil belajar utama dari kurikulum ini 

1.6.1. Buku Akademik 
 Quality in Ponds for Aquaculture, ditulis oleh  C.E. Boyd, Auburn University., Aquaculture 

Engineering 2nd Edition by Odd-Ivar Leekang, Wiley-Blackwell 

 Seafood and Aquaculture Marketing Handbook, ditulis oleh  C. Engle, K. Kwamena 

Quangrainie dan M. M. Dey, Wiley-Blackwell 

 Statistics for Aquaculture by Ram C. Bhujel, Wiley-Blackwell. 

1.6.2. Jurnal ilmiah 
 Ilmu & Nutrisi Pangan 

 Ikan dan Perikanan 

 Akuakultur 

 Penelitian Akuakultur 

 Nutrisi Akuakultur 

 Ulasan Ilmu Perikanan dan Budidaya 

 Ulasan Akuakultur 

 Teknik Akuakultur 

 Budidaya, Ekonomi, dan Manajemen 

 Jurnal Masyarakat Akuakultur Dunia 

 Dll. 

1.6.3. Majalah 
 Majalah Masyarakat Akuakultur Dunia 

 Advokat Akuakultur Global 

 Aqua Culture Asia Pasifik 
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 AquaFeed 

 dll. 

1.6.4. Sumber daya online dan agen pengembangan 
 FAO – Departemen Perikanan (http://www.fao.org/fishery/en) 

 Globefish 

 Fishbase 

 WorldFish (https://www.worldfishcenter.org/ 

 NACA (www.enaca.org) 

 SEAFDEC 

 dll. 

1.6.5. Masyarakat  dan asosiasi profesional 

 World Aquaculture Society (WS) dan cabang regional/negaranya 

 Masyarakat Perikanan Asia (AFS) 

 Asosiasi Nasional 

 

2. Panduan bagi Dosen 
2.1. Perencanaan 

Penyelarasan konstruktif adalah merencanakan suatu mata kuliah agar hasil belajar, penilaian, dan 

kegiatan bisa belajar selaras. 

Untuk memastikan terjadi keselarasan konstruktif mata kuliah tertentu, prinsip utamanya adalah 

dengan mendefinisikan: 

1. Apa yang Anda inginkan untuk dipelajari oleh para mahasiswa? 

2. Metodologi pengajaran apa yang akan Anda gunakan agar mereka mencapai hasil belajar? 

3. Tugas dan kriteria penilaian apa yang bisa menunjukkan bahwa mahasiswa telah mencapai 

hasil belajar? 

Untuk memastikan pengajaran berkualitas, perlu dilakukan perencanaan mata kuliah berdasarkan 

infrastruktur yang tersedia dan kerangka eksternal berikut: 

1. Tersedianya sumber daya: waktu, dosen, perekonomian, fasilitas ruangan (untuk mengajar, 

ujian, laboratorium, dll) 

2. Tersedianya laboratorium, fasilitas kerja lapangan, ekskursi 

3. Dosen tamu 

http://www.fao.org/fishery/en
https://www.worldfishcenter.org/
http://www.enaca.org/
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4. Ukuran kelompok 

5. Alat digital 

6. Tersedianya pustaka 

7. Latar belakang mahasiswa: Pengetahuan dan keterampilan (praktis dan umum) 

2.2. Pengajaran/pencapaian 

Tidak ada praktik pengajaran universal yang terbaik. Yang ada adalah koherensi antara hasil belajar, 

strategi pengajaran, dan metode penilaian yang harus dibangun, sebagaimana dalam bab 1.3. Kuliah 

dengan format tradisional (model lama) bisa dilengkapi atau diganti agar lebih menjadi metode 

pembelajaran mahasiswa-aktif. Sebagai bagian dari pengembangan kurikulum MSc SSNS, kuesioner 

dibagikan kepada staf akademik dan koordinator kurikulum M.Sc, baik di Eropa maupun Asia. 

Kuesioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengajaran dan metodologi 

penilaian. Secara umum, hasil survei akan memberikan pedoman yang jelas untuk mendefinisikan 

"praktik terbaik" dalam hal metode pengajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja dan 

pembelajaran. "Proyek penelitian disertasi yang bekerja sama dengan industri", "Studi kasus," dan 

"Praktikum" menjadi yang paling penting dalam perspektif kelayakan kerja. Dari perspektif 

pembelajaran, baik "Proyek penelitian disertasi bekerja sama dengan industri" maupun "Praktikum" 

berada dalam daftar tiga metode pengajaran teratas. Selain itu, panelis mencantumkan 

"Pembelajaran berbasis masalah atau PBL (Problem-Based Learning)" sebagai metode pengajaran 

yang tepat. Proyek penelitian disertasi bekerjasama dengan industri, pembelajaran berbasis masalah, 

dan studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, menganalisis, 

mensintesis dan mengevaluasi informasi (lihat Gambar 5 Tingkatan perilaku dan kecerdasan menurut 

taksonomi Bloom). 

Untuk memperjelas yang dimaksud dengan kemampuan kerja mahasiswa, disarankan agar istilah 

keterampilan dan kompetensi yang digunakan oleh pemberi kerja juga ducantumkan ke dalam 

deskripsi modul dan hasil pembelajaran. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian dan 

iklan lowongan pekerjaan akademik adalah berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, efektivitas pribadi, keterampilan komunikasi, dan kesadaran komersial 

(commercial awareness). Kegiatan pembelajaran yang merangsang keterampilan tersebut berkaitan 

dengan pengembangan augmentasi, refleksi, dan evaluasi, misalnya melalui diskusi kelompok, 

menulis resensi makalah atau pemecahan masalah, perencanaan proyek, merancang eksperimen, 

menganalisis data, menyajikan data, dll. 

Berikut ini beberapa saran bacaan lanjut mengenai metode pengajaran aktif (Freeman, dkk, 2014): 

kerja kelompok (Chang dan Brickman, 2018; Hammar Chiriac, 2014), studi kasus (Bonney, 2015), PBL 
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(Allen dan Tanner, 2003; Hmelo-Silver, 2004), kelas terbalik (flipped classroom) (Giannakos, dkk., 

2014) dan penggunaan alat digital seperti, misalnya pada pembelajaran berbasis permainan (Li dan 

Tsai, 2013). 

2.3. Penilaian 

Satu hal yang mungkin sering menimbulkan tekanan dalam penilaian adalah memilih antara penilaian 

yang menyediakan umpan balik dan membantu pembelajaran mahasiswa (formatif), atau penilaian 

untuk menetapkan tingkat pencapaian (sumatif). Untuk memilih metode penilaian mana yang tepat, 

sebaiknya dipertimbangkan manfaat relatif atau keuntungan dan kerugiannya bagi mahasiswa 

maupun dosen, selain juga dilakukan evaluasi validitas dan reliabilitasnya. Dalam proses ini, 

(Nightingale, dkk., 1996) menyarankan untuk melakukan identifikasi terhadap delapan kategori hasil 

belajar dan menyediakan metode penilaian yang sesuai untuk masing-masing kategori tersebut. 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori. 

2.4. Berpikir kritis dan membuat penilaian 

Berpikir kritis dan membuat penilaian terdiri atas pengembangan argumen, refleksi, evaluasi, 

penilaian, dan penjurian. Keterampilan ini dapat dilatih dengan kegiatan seperti: 

 Membuat tulisan/karangan 

 Menyusun Laporan 

 Membuat jurnal 

 Membuat Surat Rekomendasi untuk... (tentang kebijakan, masalah kesehatan masyarakat...) 

 Mempresentasikan kasus kepada yang berkepentingan 

 Menyiapkan makalah pengarahan komite untuk pertemuan tertentu 

 Meresensi buku (atau artikel) untuk jurnal tertentu 

 Menulis artikel untuk surat kabar asing 

 Memberikan komentar perspektif teoretis untuk suatu artikel 

2.5. Pemecahan masalah dan pengembangan rencana 

Pemecahan masalah dan pengembangan rencana antara lain terdiri atas mengidentifikasi masalah, 

mengajukan masalah, mendefinisikan masalah, menganalisis data, meninjau, merancang eksperimen, 

merencanakan, dan menerapkan informasi. Keterampilan ini dapat dilatih dengan kegiatan seperti: 

 Menyusun skenario masalah 

 Melakukan pekerjaan kelompok 

 Merumuskan masalah berbasis pekerjaan 
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 Menyiapkan laporan komite penyelidikan 

 Membuat draf tawaran penelitian menjadi ringkasan realistis 

 Menganalisis kasus 

 Menyusun makalah konferensi (atau catatan untuk makalah konferensi ditambah daftar 

Pustaka beranotasi) 

2.6. Pelaksanaan prosedur dan demonstrasi teknis 

Pelaksanaan prosedur dan demonstrasi teknis meliputi perhitungan, pembacaan, penggunaan 

peralatan, mematuhi prosedur lab, mengikuti protokol, dan melaksanakan instruksi. Keterampilan ini 

dapat dilatih dengan kegiatan seperti: 

 Mendemonstrasikan 

 Bermain Peran 

 Membuat video (menulis naskah dan membuat video) 

 Membuat poster  

 Laporan lab 

 Menyiapkan panduan bergambar tentang penggunaan peralatan untuk kalangan tertentu  

 Pengamatan praktik profesional yang nyata maupun yang simulasi  

2.7. Pengelolaan dan Pengembangan Diri 

Pengelolaan dan pengembangan diri meliputi bekerja secara kooperatif, bekerja mandiri, belajar 

mandiri, memfokuskan diri, mengatur waktu, mengelola tugas, dan berorganisasi. Keterampilan ini 

dapat dilatih dengan kegiatan seperti: 

 Membaca jurnal 

 Menyusun Portofolio 

 Mempelajari Kontrak 

 Tugas Kelompok 

2.8. Pengelolaan dan akses informasi  

Pengelolaan dan akses informasi meliputi kegiatan meneliti, menyelidiki, menafsirkan, 

mengorganisasikan, meninjau dan memparafrasekan, mengumpulkan data, mencari dan mengelola 

sumber informasi, mengamati, serta  menafsirkan informasi. Keterampilan ini dapat dilatih dengan 

kegiatan seperti penyusunan: 

 Daftar Pustaka yang beranotasi  
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 Tugas/proyek 

 Disertasi  

 Penerapan Tugas  

 Penerapan permasahalan 

2.9. Mendemonstrasikan pengetahuan dan pemahaman 

Termasuk dalam mendemonsntrasikan pengetahuan dan pemahaman adalah dengan mengingat, 

menggambarkan, melaporkan, menceritakan kembali, mengenali, mengidentifikasi, menghubungkan 

& saling mengaitkan. Keterampilan ini dapat dilatih dengan kegiatan seperti: 

 Ujian tertulis  

 Ujian lisan 

 Membuat tulisan  

 Laporan  

 Mengomentari keakuratan suatu catatan  

 Merancang masukan ensiklopedia  

 Menulis jawaban atas pertanyaan 

 Pertanyaan dengan jawaban singkat: Pertanyaan Benar/Salah/ atau Pilihan Ganda (berbasis 

kertas maupun komputer) 

2.10. Merancang, membuat, melakukan 

Termasuk dalam merancang, membuat, melakukan adalah membayangkan, memvisualisasikan, 

merancang, memproduksi, menciptakan, berinovasi, dan melakukan. Keterampilan ini dapat dilatih 

dengan kegiatan pembuatan: 

 Portofolio  

 Pertunjukan  

 Presentasi  

 Proyek Hipotetis 

2.11. Berkomunikasi 

Berkomunikasi terdiri atas komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah; komunikasi dalam 

kelompok, komunikasi verbal, tertulis, dan non-verbal, debat, deskripsi, advokasi, wawancara, 

bernegosiasi, presentasi, dan penggunaan bentuk tertulis tertentu. Keterampilan ini dapat dilatih 

dengan kegiatan-kegiatan seperti berikut: 
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 Presentasi tertulis (esai, laporan, makalah reflektif, dll.) 

 Presentasi lisan  

 Tugas kelompok  

 Diskusi/debat/permainan peran  

 Berpartisipasi dalam 'Court of Enquiry' (tim yang ditugaskan melakukan penyelidikan suatu 

masalah/kasus)  

 Presentasi menggunakan kamera  

 Pengamatan terhadap praktik profesional nyata maupun simulasi  

2.12. Evaluasi praktik 

Evaluasi merupakan umpan balik yang sangat berharga (Hounsell, dkk., 2006), yang dapat 

memberikan informasi kepada pengajar baik secara tim maupun individu, apakah pengajaran, 

pembelajaran, dan penilaian sudah berfungsi sangat baik ataukah belum mencapai harapan dan/atau 

kebutuhan dosen dan/atau mahasiswa (Gambar 6). Penelitian lainnya menunjukkan, perlunya umpan 

balik mengingat adanya perbedaan antara persepsi dosen dan mahasiswa terhadap pengalaman 

sehari-hari mereka dalam proses pembelajaran, pengajaran dan penilaian (Crook, dkk., 2006; Stefani, 

dkk., 1997; Williams, 2005). 

Gambar 6. Siklus praktik penilaian atau evaluasi. PTT tentng kurikulum, diambil dari slide Cambridge. 
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Ada tiga sumber utama umpan balik yang diakui dapat digunakan dalam evaluasi pengajaran: 

1. Umpan balik dari mahasiswa 

2. Umpan balik dari rekan sejawat pengajar dan rekan profesional, termasuk penguji eksternal 

3. Umpan balik dari diri sendiri 

Untuk menghasilkan umpan balik yang sistematis dan kuat, setiap pengembangan strategi setidaknya 

perlu menggunakan dua dari sumber umpan balik di atas karena masing-masing memiliki kelebihan 

dan keterbatasan yang berbeda. Misalnya, umpan balik dari mahasiswa yang memberikan akses 

langsung dari perspektif pembelajar. Mahasiswa adalah stakeholder terbaik yang bisa memberikan 

komentar mengenai banyak hal misalnya kejelasan presentasi, tempo kecepatan materi, akses ke 

fasilitas pembelajaran, metode penilaian, dan umpan balik yang bermanfaat lainnya. Di sisi lain, rekan 

sejawat lebih siap untuk memberikan komentar terhadap kesesuaian antara tujuan, isi dan struktur 

desain mata kuliah, serta memberikan alternatif metode pengajaran dan penilaian. Umpan balik dari 

diri sendiri berguna dalam memanfaatkan hal-hal yang sudah berhasil dan mengubah atau 

memperbaiki praktik-praktik yang  kontraproduktif atau tidak berhasil (Ramsden dan Dodds). 

2.13. Umpan balik dari mahasiswa 

Ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan umpan balik, namun pendekatan yang 

paling umum dalam evaluasi perkuliahan dan pengajaran adalah kuesioner akhir modul (end-of-

module students' questionnaires). Kuesioner ini bisa diberikan saat diskusi tatap muka dalam suatu 

forum perwakilan mahasiswa dan dosen.  Sumber umpan balik lainnya antara lain bisa diambil secara 

informal dengan mengamati praktik, tutorial, tingkat kehadiran mahasiswa, distribusi pola nilai dan 

kecederungan topik tugas yang dipilih mahasiswa. 

Menurut Marsh dan Roche (1993) dan sudah ditinjau oleh Rowley (2003), tujuan pengumpulan umpan 

balik mahasiswa harus mencakup satu atau lebih dari hal-hal berikut: 

 Umpan balik diagnostik bagi fakultas yang berguna untuk peningkatan pengajaran 

 Ukuran efektivitas pengajaran yang berguna untuk pengambilan keputusan personalia (ke-

SDM-an) dan administratif 

 Informasi yang digunakan oleh  mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah dan dosen 

 Keluaran atau gambaran proses yang diperlukan untuk penelitian pengajaran 

Berikut ini adalah empat tujuan tambahan yang terkait: 
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 Untuk memberikan bukti yang auditable bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

mengekspresikan pendapat mereka terhadap mata kuliah yang diambil, dan bahwa data yang 

ada menunjukkan adanya langkah-langkah perbaikan kualitas. 

 Untuk mendorong mahasiswa merefleksikan pembelajaran mereka, sehingga meningkatkan 

kesadaran akan tentang proses belajar dan faktor-faktor positif atau negatif mahasiswa 

sedemikian rupa sehingga mengembangkan kompetensi belajar mahasiswa. 

 Untuk menyediakan bagi mahasiswa, sebagai pelanggan, kesempatan untuk mengekspresikan 

tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap pengalaman belajar mahasiswa. 

 Untuk perbandingan antar institusi dan menghasilkan indikator kualitas lainyang  kontributif 

bagi reputasi universitas. 

Jenis informasi dalam kuesioner mahasiswa biasanya berupa evaluasi sumatif sehingga dikumpulkan 

menjelang akhir modul atau perkuliahan. 

Langkah yang diambil terhadap umpan balik mahasiswa - Setelah data terkumpul dan dianalisis, 

penting untuk menyampaikan beberapa bagian dari analisis kepada mahasiswa. Dengan cara ini, 

mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dengan cara mengetahui apa yang akan dilakukan dosen 

terhadap informasi tersebut dan dan bagaimana umpan balik yang sudah diberikan dapat digunakan 

sendiri oleh mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa sebagai pembelajar. 

2.14. Umpan balik dari rekan sejawat 

Umpan balik rekan sejawat mempunyai manfaat yang besar: rekan sejawat akademik memiliki 

keahlian dan pengalaman yang sesuai untuk memperbaiki perkuliahan yang sedang berjalan maupun 

yang akan datang. Peer-review atau tinjauan dari rekan sejawat dapat terdiri atas berbagai kegiatan 

pengajaran, termasuk penilaian, pengembangan sumber daya, desain kurikulum, laboratorium, dan 

pengajaran berbasis lapangan. Dengan demikian, peer-review merupakan bagian penting dalam 

evaluasi pengajaran yang baik. Selain itu, peer-review mendorong komunikasi dan kolaborasi. 

Sebelumnya batasan istilah 'peer-review' adalah kunjungan rekan pengajar ke dalam kelas rekan 

lainnya untuk melakukan evaluasi keterampilan mengajar. Lebih lanjut, peer-review dapat disesuaikan 

untuk jenis review lainnya, misalnya mengkritisi silabus dan materi perkuliahan. 

Ada lima aspek pengajaran sebagai kerangka kerja kriteria saran pengembangan dalam peer-review: 

1. Pendekatan pengajaran yang mampu mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi 

mahasiswa untuk belajar 

2. Pengembangan kurikulum dan sumber daya yang mencerminkan adanya komando di 

lapangan 
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3. Pendekatan penilaian dan umpan balik yang mendorong kemandirian pembelajaran  

4. Penghargaan dan dukungan terhadap perkembangan mahasiswa sebagai individu 

5. Kegiatan ilmiah yang mempengaruhi dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. 

Umpan balik rekan sejawat juga dapat dirancang untuk peninjauan materi kuliah dan silabus. Berikut 

ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan: seberapa baik kuliah tersebut berjalan secara 

keseluruhan? Apakah  kuliah mencerminkan standar yang sudah ditetapkan departemen baik secara 

umum dan terlebih lagi secara khusus?; seberapa tepat kesesuaian secara keseluruhan antara tujuan 

modul dengan tujuan program studi? Apakah tugas-tugas kuliah sudah sesuai dengan tujuan modul 

perkuliahan dan mahasiswa yang mengambil modul tersebut? 

Umpan balik rekan sejawat juga bisa didapatkan melalui pengamatan dalam kelas. Pengamatan dalam 

kelas oleh seorang rekan merupakan sumber informasi yang berharga yang bertujuan untuk 

pengembangan dan evaluasi. Sebaiknya pengamatan didahului dengan diskusi bersama antara 

sesama rekan staf pengajar  sehingga sebagai  reviewer (pengamat), rekan memiliki pemahaman yang 

jelas terkait jenis pengamatan yang harus dilakukan. Reviewer juga perlu diinformasikan mengenai 

tujuan perkuliahan dan sesi kelas tersebut. Oleh karena itu, pertemuan sebelum review perlu 

dilakukan agar reviewer mendapatkan kejelasan mengenai konteks pengajaran dan tujuan sesi 

perkuliahan tersebut. Hal ini juga dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mendiskusikan kriteria 

yang paling baik dan relevan selama pengamatan dalam kelas berlangsung. 

Sebaiknya dilakukan juga kombinasi umpan balik lisan dan tulisan setelah observasi kelas dilakukan. 

Umpan balik verbal merupakan bahan diskusi yang berguna dan laporan tertulis memberikan reviewer 

catatan yang bisa digunakan sebagai refleksi lebih lanjut atas sesi tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan khusus yang diajukan dalam kegiatan observasi kelas adalah yang 

menyangkut desain sesi perkuliahan, presentasi, kejelasan dan penguasaan materi, serta kekuatan 

keterikatan yang ditunjukkan oleh dosen dan mahasiswa.  

Meskipun mungkin kurang nyaman bagi staf pengajar, observasi kelas oleh rekan-rekannya ini 

deperlkan sebagai bagian dari proses pengembangan perkuliahan karena tujuannya adalah membantu 

dalam peningkatan kualitas pengajaran. 
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Lampiran 

Contoh pengembangan mata kuliah dengan garis besar mata kuliah dan hasil belajar: 

 

INSTITUT TEKNOLOGI ASIA 

SEKOLAH LINGKUNGAN, SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN 
 

ED71.xx Topik pilihan: Bisnis Makanan Laut Berkelanjutan   
          2(2-0) 

Semester: Januari 
 

Tujuan Mata Kuliah: Produk makanan laut adalah barang yang paling banyak 
diperdagangkan baik di pasar lokal maupun global. Produksi, pengolahan, dan 
perdagangan hasil laut sudah menjadi kegiatan yang sangat komersial dan mendunia, 
yang mengakibatkan persaingan yang lebih ketat dari sebelumnya. Saat ini, peraturan 
yang ada lebih ketat dan bahkan lebih rumit. Mata kuliah ini membekali mahasiswa 
dengan piranti manajemen usaha makanan laut (seafood) yang praktis dalam hal 
produksi, pemrosesan, pengendalian mutu, dan pemasaran produk makanan laut baik di 
pasar lokal maupun global untuk memastikan keberlanjutan produksi makanan laut 
dalam jangka panjang. 
 

Hasil pembelajaran: 
 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk: 
 melakukan identifikasi jenis produk makanan laut yang cocok untuk bisnis 
 melakukan jelajah/ekplorasi pasar lokal dan internasional untuk produk-produk 

akuatik 
 menerapkan langkah-langkah keamanan makanan laut dan proses sertifikasi 
 melakukan analisis biaya-manfaat untuk usaha makanan laut 
 mengembangkan rencana bisnis untuk memulai usaha makanan laut 

 

Prasyarat: Tidak ada 
 

Skema pembelajaran: 
 

I. Pengantar 

1. Lingkup bisnis makanan laut 
2. Menyediakan pangan bagi dunia pada tahun 2050 & tren dalam rantai 

pasokan pangan 
3. Kewirausahaan dalam industri makanan laut 
4. Produk makanan laut (ikan hidup, segar dan olahan) 
5. Perdagangan makanan laut internasional 

 
II. Konteks Bisnis Makanan laut 

1. Sumber daya dan institusi keuangan 
2. Masukan dan layanan dukungan teknis 
3. Penelitian dan Pengembangan 
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4. Standar keamanan pangan nasional dan internasional dan persyaratan 
kebersihan 

 
III. Klien, Konsumen dan Pengembangan Produk 

1. Pasar: domestik dan internasional 
2. Perilaku dan harapan konsumen 
3. Krisis pangan, kekhawatiran terhadap pangan yang dirasakan konsumen 
4. Pengembangan dan penyebaran produk baru 

 
IV. Sertifikasi dan Standar Industri 

1. Prinsip sertifikasi 
2. Sertifikasi vs. pencitraan merek 
3. Ikhtisar standar utama bagi keluarga  
4. Standar Makanan Laut Organik 
5. Standar perdagangan yang adil dan ketertelusuran 
6. Standar industri (ASC, MSC, GLOBALGAP, dll.) 
7. Standar ISO (ISO 9000, 14001, 22000) 

 

V. Analisis Biaya-Manfaat 

1. Biaya, pendapatan, margin kotor, dan laba bersih 
2. Penganggaran-parsial untuk bisnis makanan laut 
3. Rasio manfaat-biaya 
4. NPV, IRR, Payback period, dll. 
5. Pengambilan keputusan/pemilihan memilih bisnis 

 
VI. Perencanaan dan Pengelolaan Usaha Makanan laut 

1. Pengembangan rencana bisnis 
2. Manajemen sumber daya manusia dan pembangunan tim 
3. Pengelolaan koperasi/kontrak pertanian (klaster, kelompok tani dll) 
4. Fase implementasi 
5. Rencana pemantauan dan evaluasi rutin 
6. Pelajaran yang dipetik dan perbaikan menerus 
7. Ekspansi dan pertumbuhan 

 

Sesi Laboratorium: 
1. Pengujian sensorik item makanan laut 
2. Pengujian mikroba item makanan laut 

 

Kunjungan lapangan: 
1. Peternakan ikan – Ikan bass, Nila, Udang, dll. 
2. Pabrik pengolahan makanan laut 
3. Pasar ikan - tempat pendaratan ikan, desa tradisional dan supermarket 

 

Studi kasus: 
1. Bisnis pembenihan ikan nila – Nam Sai Farms, Prachinburi 
2. Peternakan udang – Peternakan Sib Saen, Chonburi 
3. Peternakan Sib Saen – Chachoengsao, Provinsi 
4. Budidaya ikan bass – Peternakan Song Sawang, Chacheongsao 
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Sumber Pembelajaran: 
 

Buku teks: Tidak ada buku teks khusus, hanya berupa catatan kuliah yang sudah 
disediakan. 
 

Buku referensi: 
1. Bhujel, R.C. 2014. A Manual for Tilapia Business Management. CABI Publishing. 

216 p. 
2. Engle, C. 2010. Seafoodculture Economics and Financing: Management and 

Analysis, Wiley-Blackwell. 272 p.  
3. Leung, PS. and Engle, C.R. 2006. Shrimp Culture: Economics, Market, and Trade. 

Wiley-Blackwell. 335 p. 
4. Washington, S., and Ababouch, L., 2011. Private standards and certification in 

fisheries and aquaculture. Current practice and emerging issues. FAO. 181 p. 
 

Jurnal dan Majalah: 
1. Aquaculture economics: An overview, Springer 
2. Aquaculture Economics & Management, Taylor & Francis 
3. Global Aquaculture Advocate magazine, Global Aquaculture Alliance, USA 
4. Aqua Culture Asia Pacific magazine, Corporate Media Services, Singapore 
5. Aquaculture Magazine by World Aquaculture Society, USA 
6. Aquaculture Asia by NACA, Bangkok 

 
 

Metode Pengajaran dan Pembelajaran: Perkuliahan kelas, kunjungan lapangan, studi 
kasus dan presentasi (deskripsi terlampir) 
 

Distribusi Waktu dan Beban Studi: 
Jam kuliah = 15 jam. 
Kunjungan lapangan = 8 jam x 3 hari 
Tugas studi kasus = 8 jam. (1 hari) 

Belajar mandiri = 50 jam. 
 

Skema Evaluasi: 
 

Laporan dan presentasi Studi Kasus 1 = 20%; Laporan dan presentasi Studi Kasus 2 
(Perjalanan) = 20%; Ujian Tengah Semester = 20%; dan Ujian Akhir = 40%. 
 

Siswa yang menunjukkan pengetahuan menyeluruh tentang manajemen bisnis 
akuakultur selama ujian dan menunjukkan keterampilan analitis yang sangat baik dalam 
mengevaluasi laporan studi kasus (laporan tertulis + presentasi) akan mendapat nilai A, 
dan mereka yang menunjukkan pemahaman dan keterampilan analitis yang baik akan 
mendapatkan nilai B. Nilai C akan diberikan bagi mereka yang menunjukkan 
pengetahuan dan kemampuan analisis terhadap materi pelajaran di bawah rata-rata, dan 
nilai D akan diberikan kepada mahasiswa yang menunjukkan pemahaman/kemampuan 
analisis yang kurang terhadap materi perkuliahan. 
 

Pengajar: Dr Ram C. Bhujel 
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Rekomendasi Fakultas/Universitas: _________  Persetujuan ADRC: _____________________ 
 
Persetujuan Senat Akademik: _____________________ 

Lampiran: 
(Pilih yang hanya akan Anda gunakan saja) 

 

 

1. Membutuhkan penilaian: 
Satu halaman formulir yang akan dikembangkan dan diberikan kepada mahasiswa di 
kelas pengantar pertama 
 

2. Perkuliahan– catatan kuliah, masing-masing 2 jam, file PDF kuliah serta bahan 
referensi disediakan terlebih dahulu secara online/VLE 

 
3. Diskusi kelompok 

 Topik/isu/masalah 
 Rencana kelompok 
 Tanggal dan tempat 
 Presentasi & Laporan 

 
4. Video 

Judul, tempat dan durasi 
 

5. Praktikum– penyiapan panduan laboratorium dengan tujuan pembelajaran yang 
jelas untuk diberikan kepada mahasiswa.  
 Metodologi 
 Daftar peralatan, bahan dan bahan kimia 
 Laporan yang harus diserahkan oleh mahasiswa (dengan format dengan batas 

waktu tertentu) 
 

6. Kunjungan lapangan/studi wisata: Peternakan ikan, pasar dan pengolahan 
makanan laut  
Satu halaman deskripsi yang memuat: 
 Latar belakang 
 Tujuan 
 Rincian tanggal dan transportasi apa yang harus dan tidak boleh digunakan  
 Laporan dengan tenggat waktu tertentu 
 Presentasi (tanggal dan format) 
 

7. Magang/kerja praktek 

Deskripsi lengkap program yang berisi: 
 Latar belakang dan tujuan 
 Tanggal dan transportasi/tempat tinggal dan apa-apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan 
 Laporan (mingguan) dengan tenggat waktu dan akhir 
 Presentasi (tanggal dan format) 
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8. Studi kasus 

Satu halaman deskripsi yang memuat 
 Deskripsi latar belakang 
 Tujuan 
 Laporan dan presentasi 
 

 

9. Evaluasi dan Umpan Balik 

Formulir pengembangan evaluasi diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 
umpan balik. Metode penilaian untuk setiap bab dan metode pengajaran dll, dan juga 
pertanyaan terbuka berisi apa yang paling mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai 
dan apa yang masih kurang. 
 

 


