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PETUNJUK UMUM
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Penerapan Pembelajaran Daring Politeknik Negeri Manado (Polimdo), berdasarkan interaksi
waktu, dilakukan secara Synchronous, dimana dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi
secara bersamaan, dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan (real time), hal ini
memungkinkan mahasiswa dari manapun dapat berpartisipasi di saat yang bersamaan.
Pembelajaran daring diterapkan pada perkuliahn semester Ganjil 2020/2021 dengan media
e-Learning. Dosen/penanggungjawab mata kuliah menyiapkan instrument pembelajaran elearning dan e-modul untuk perkuliahan semester Ganjil 2021/2021.
Instrumen atau konten pembelajaran dan e-Modul dibuat untuk setiap mata kuliah teori dan
praktek pada semester Gasal 2020/2021. Konten pembelajaran dan e modul yang dibuat,
digunakan oleh seluruh kelas paralel baik di Prodi ybs maupun lintas prodi. Khusus mata
kuliah berbasis KurNas (Bah. Ind, Pancasila, Anti Korupsi, PKN) dibuat lintas institusi.
Jurusan menunjuk dosen penanggungjawab yang akan membuat instrumen dan e-modul;
menyerahkannya ke bagian akademik untuk di buatkan Surat Keputusan Direktur.
Penanggungjawab pembuat instrumen dan e-modul wajib membuat penyesuaian RPS,
khususnya pada metode pembelajaran *). RPS yang telah disesuaikan dan “Petunjuk
Belajar” e-learning**) di plenokan bersama dosen pengajar kelas paralel untuk penyamaan
persepsi menyangkut CP mata kuliah, topik dan sub topik (termasuk kedalaman dan
keluasan materinya) dan metodenya. Hasil pleno penyamaan persepsi dibuatkan berita acara.
Dosen penanggungjawab membuat instrument pembelajaran dan e-modul atas dasar RPS
dan Petunjuk Belajar yang telah disepakati bersama dengan dosen kelas paralel. Instrumen
pembelajaran dibuat untuk setiap pertemuan/tatap muka***). E-modul dibuat/dikemas untuk
1 (satu) mata kuliah yang minimal memuat 3 (tiga) kompetensi/topik spesifik yang
membutuhkan pendalaman materi oleh mahasiswa ****)
Kelengkapan isi Instrumen dan e-modul berdasarkan RPS dan Petunjuk Belajar e-learning,
akan direview oleh Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan. Kesesuaian substansi isi
instrument dan e-modul akan di review oleh Tim Kelompok Bidang Keahlian (KBK)
Jurusan. Hasil review Tim GKM dan KBK dibuat berita acara.
Instrumen dan e-Modul selanjutnya di apload di e-learning untuk digunakan dalam proses
perkuliahan sem. Gasal 2020/202, dibawah koordinasi jur./prodi. Instrumen dan e-modul
digunakan di kelas ybs & seluruh kelas paralel (jika ada) baik didalam ataupun lintas prodi.
Seluruh dosen wajib mengikuti workshop pelatihan Pengunggahan isi Konten Pembelajaran
Daring
dan cara menggoperasikan media e-learning, sesuai jadwal yang ditentukan
sebelum perkuliahan semester Gasal 2020/2021.

*)
lihat penjelasan khusus tentang Penyesuaian RPS & Metode Pembelajarn Daring (A)
**) lihat penjelasan khusus tentang Pembuatan “Petunjuk Belajar” (C)
***) lihat penjelasan khusus tentang Pembuatan Instrument/Konten Pembelajaran (B)
****) lihat penjelasan khusus tentang Penyusunan dan Sistimatika Modul (D)
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PENJELASAN/PETUNJUK KHUSUS
A. PENYESUAIAN RPS & METODE PEMBELAJARAN DARING
1. RPS yang akan di gunakan untuk pembelajaran daring (e-learning) wajib disesuaikan. Bagian
yang disesuaikan adalah Metode Pembelajarannya.
Beberapa pilihan metode pembelajaran daring dan penjelasannya adalah sebagai berikut
(dapat ditambahkan jika ada metode lainnya)
a. E-Learning tidak adanya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa dalam
proses belajar mengajar, konten/instrument media pembelajaran yang digunakan tidak
bersifat multimedia. Media pada metode ini dapat terdiri dari :
- Materi tertulis (dibuat atau diambil dari sumber/link tertentu)
- Powerpoint (dibuat atau diambil dari sumber/link tertentu)
(Cat. menggunakan hasil karya orang lain, harus mematuhi kaidah yang diatur)
b. E-Learning Multimedia. Tidak ada hubungan timbal balik dalam proses belajar mengajar,
namun media yang dimanfaatkan bersifat multimedia sbb :
- Video, film animasi, atau link video di youtobe, ditautkan ke elaerning
c. E-learning Diskusi : Adanya interaksi komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa
menggunakan fitur Chat yang tersedia di e-learning.
d. Blended Learning : terdapat interaksi tatap muka secara live untuk berdiskusi atau
memberi penjelasan materi (pendalaman) dalam proses belajar mengajar. Media yang
digunakan :
- Bigbluebutton (fitur tatap muka ini sejenis zoom, terintegrasi dengan e-learning)
e. Tatap muka (interaksi langsung dikelas) : untuk mata kuliah praktek/lab/bengkel atau
melaksanakan projek Tugas Akhir. (sesuai surat edaran kementerian ttg PJJ, harus
menerapkan protocol covid-19). Media yang digunakan = RPS kovensional.
2. Penjelasan dan pemanfaatan metode pembelajaran daring serta media yang digunakan, pada
berbagai karakteristik matakuliah adalah sebagai berikut :
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3. Berikut contoh RPS sebelum dan sesudah disesuaikan Metode Pembelajarannya. Jika dibutuhkan, kolom Deskripsi Tugas dapat
disesuaikan. Pada RPS e-learning dibawah ini, waktu/jam pembelajarannya telah disesuaikan :
- RPS sebelum disesuaikan (RPS Luring)

- RPS setelah penyesuaian (RPS e-learning) :
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4. Untuk kebutuhan pendalaman materi kepada mahasiswa sekaligus monitoring, maka fitur
yang digunakan sekaligus untuk memantau dan merekam proses pembelajaran adalah Chat
dan Bigblubutton (tatap muka). Pemanfaatan kedua fitur pendalaman materi/ monitoring
dijelaskan pada tabel dibawah ini (opsi metode 1, 2 dan 5 membutuhkan fitur Bigbluebutton
dan atau Chat, karena pada metode 1, 2 dan 5 pembelajarannya tidak termonitor secara
langsung, sementara opsi metode 3 dan 4 termonitor langsung) :

5. Mata kuliah yang pertemuannya 2 kali perminggu, diperbolehkan hanya menggunakan 1 kali
saja metode monitoring, antara Bigblubutton atau Chat (diskusi), sementara pertemuan yang
satunya lagi hanya mengambil absen, namun harus dilakukan di jam perkuliahan sesuai
jadwal
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B. PENJELASAN TENTANG PEMBUATAN INSTRUMEN/KONTEN PEMBELAJARAN.

1. Instrumen/konten pembelajaran yang di buat Dosen, yang nantinya akan di apload ke elearning sebelum perkuliahan semester ganjil 2020/2021, terdiri dari 2 bagian yang secara
berurut adalah :
No
A.
1
2
3
4

Isi konten/Template di
e-learning
INFORMASI UMUM
MK :
Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Deskripsi Mata Kuliah
RPS e-learning

Teknik
Pembuatan

Sifatnya Keterangan

Hanya dibuat satu kali/mata kuliah, seluruh bagian ini di apload di
templete nya e-learning

Diketik
Diketik
Diketik
Diketik

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

5 Petunjuk Belajar *) Diketik

Wajib

(peta jalan perkuliahan)

B.

INFORMASI
KHUSUS per TOPIK :
6 Tujuan
Topik/CP
Topik
7 Sub CP Topik atau Sub
Topik
Isi Pembelajaran :
8 - Pendahuluan
Materi/pembelajaran
9 - Isi Materi
Pembelajaran (Slide
Materi 1, 2, 3 dst)

Informasi ini untuk mahasiswa dan
Tim GKM/KBK/Pimp.jur.

Dibuat per topik. Nomor 6 & 7 wajib di apload di template, no. 8-11, bisa di
apload di e-learning atau hanya linknya saja yang di cantumkan.

Diketik

Wajib

Diketik

Wajib

Wajib dibuat disetiap awali topik baru

Wajib
Tergantung
kreatifitas
Tergantung
kreatifitas

Wajib
diawal
topik
Wajib

10 Quis **)

Tergantung
kreatifitas

Opsional

11 Tugas **)

Tergantung
kreatifitas

Opsional

Pilih 1 atau lebih diantara :
Tertulis (diketik), power point, video
wajah+narasi, video materi, video
documenter, film/animasi, atau
dosen memberikan link tertentu yg
bisa diapload mahasiswa, Pada
pertemuan ke-1 dapat mengunakan
bigblubutton
Pilih 1 di antara :
Multyfull choice + jawaban, Essay.
(Quis dpt di letakkan di templetenya
elearning atau di modul, atau
diberikan saat tatap muka via
bigblubutten)
Tugas
dapat
diletakkan
di
templetenya elearning atau di
8

12 Pendalaman Materi

Tergantung
kreatifitas

Wajib

modul)
Dilakukan dengan pilihan :
- Bigbluebutton (penjelasan lisan)
- Chat (diskusi/tanya jawab)
- Modul (sebutkan bab/hal/topiknya)
- Studi kasus atau Project atau ke
laboratorium (kelas luring)
- Buku ajar/buku referensi/materi
lainnya via link (tuliskan link.nya)

*) lihat penjelasan khusus tentang Pembuatan Petunjuk Belajar.
**) Quis dan tugas menjadi wajib diberikan kemahasiswa jika pada pertemuan tertentu dosen
tidak melakukan tatap muka dengan bigbluebutton atau diskusi (Chat)

2. Dalam rangka pembuatan konten, dosen bebas memilih metode pembelajaran yang akan
digunakan; diperbolehkan untuk tidak memilih metode E-learning Multimedia (atau boleh
tidak membuat video), tapi untuk pendalaman materi wajib memanfaatkan bigblubutton atau
chat.
3. Mata kuliah yang pertemuannya 2 kali perminggu, diperbolehkan hanya 1 kali pertemuan
saja menggunakan metode pendalaman materi, apakah Bigblubutton atau Chat (diskusi),
sementara pertemuan yang satunya lagi, dosen memberikan :
- pendalaman materi dari buku ajar/modul/referensi lainnya (dengan menyebutkan linknya);
dan atau,
- mahasiswa di berikan tugas/kuis
- absensi dosen diisi pada jam perkuliahan.
4. Kuis atau Tugas di buat untuk setiap capaian kompetensi (tidak harus di setiap tatap muka).
5. Jumlah minimum Slide Power Point di Pendahuluan/isi materi pembelajaran 5 buah.
6. Video yang durasinya lebih dari 15 menit, di buat menjadi 2 bagian. Jumlah video dalam 1
kali pertemuan maximum 3 buah. Jumlah Video keseluruhan di satu mata kuliah, harus
mempertimbangkan kapasitas Banwice di Polimdo. Besaran file/slide yang akan ditempatkan
pada suatu template tidak lebih dari 2 GB.
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C. PEMBUATAN “PETUNJUK BELAJAR”
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Landasan pemikiran dibuatnya “Petunjuk Belajar”, karena pada dasarnya pembelajaran
daring–elearning, memiliki keterbatasan, dimana tidak dapat bertatap muka/ berkomunikasi
secara lisan, adanya keterbatasan waktu, keterbatasan dalam proses pendalaman materi yang
disebabkan oleh hal-hal teknis. Pembelajaran Daring tidak semaksimal dibandingkan
pembelajaran kelas konvensional (khususnya mk praktek). Keberadaan Bigbluebutton
hanyalah fasilitas yang oleh
Polimdo di integrasikan ke elearning, itupun ada
keterbatasannya. Sehingga di harapkan dengan adanya “Petunjuk Belajar” sebagai salah satu
fitur dalam elearning ini, diharapkan dapat meminimalisir keterbatasan konsep daring – e
learning.
“Petunjuk Belajar” adalah peta jalan proses perkuliahan dari suatu mata kuliah yang disajikan
secara tertulis yang di dalamnya menjelaskan apa yang di rencanakan dosen dan apa yang
harus dilakukan/diikuti peserta kuliah.
Tujuan dibuatnya “Petunjuk Belajar” adalah :
- meminimalisir komunikasi lisan antara dosen dan mahasiswa, namun proses
perkuliahan tetap bisa berjalan sesuai rencana.
- Memberi informasi/petunjuk sumber-sumber pembelajaran.
- Memudahkan mahasiswa melakukan pendalaman materi di waktu yang tidak terbatas.
Isi dan penjelasan sebagian dari kolom yang terdapat di “Petunjuk Belajar” adalah :
- Metode dan Media : kolom ini diisi sebagaimana yang tertera di RPS Daring
- Pendalaman Materi: kolom ini menjelaskan proses pendalaman materi dilakukan
dengan media apa, apakah tatap muka, penjelasan lisan, diskusi, atau dengan membaca
modul, buku ajar, referensi, video pembelajaran, dll. Jika materi pendalaman tidak ada
di template elearning, harus disebutkan linknya dimana, halaman/bab referensinya
dimana. Dosen wajib mencantumkan informasi tersebut dikolom ini, agar memudahkan
mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran.
- Kolom Tugas
: Dosen harus menuliskan jenis tugas, dimana letaknya apakah di
templete atau di modul atau ada di link tertentu.
- Waktu (opsional) : idealnya waktu yang dicantumkan di sini sama dengan yang di
RPS, namun tetap memepertimbangkan adanya keterbatasan pembelajaran daring.
Penentuan menyangkut metode pembelajaran, media, pendalaman materi dan tugas/kuis,
pada “Petunjuk Belajar” , mengacu pada kaidah/ketentuan yang telah di atur pada petunjuk
khusus bagian A dan B di atas.
“Petunjuk Belajar” merupakan instrumen yang dipakai oleh Tim GKM untuk mereveiw
kelengkapan isi Konten Pembelajaran dan Modul yang di buat oleh Dosen.
Isi dan konsep “Petunjuk Belajar” + RPS Daring harus di disepakati bersama dosen kelas
paralel dalam suatu pleno/rapat, sebelum di pakai untuk membuat konten dane modul.
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8. Adapun contoh “Petunjuk Belajar” adalah sebagai berikut :
Topik

Metode
Pembelajaran

Media

Pendalaman materi

Asesmen/
Tugas dan
Kuis

Waktu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mgg
1.1

Mgg
1.2

Mgg
2.1

1. e- Learning

- Materi Tertulis,
- Power Point
- Web….http://

1. Blanded
Learning

Bigbluebutton

1. e-Learning Multimedia -

- Video ;
- Web…http://

2. Diskusi : Chat
e- Learning
Multimedia

e-Learning
2.2

Mgg
3.1

50
menit

- Penjelasan materi dgn
Bigblubutton (tatap muka)
- Buku ajar Ak. Biaya bab 2

-

60
menit

Quis :
Multyfullchoic
e (ditemplete)

50
menit
60
menit

Diskusi dengan Chat

Video

- Materi Tertulis,
- Power Point

Modul (materi) di hal 45 -51

-

Tugas :
Case study, di
Modul hal. 52

-

50
menit

60
menit

Bigbluebutton

Pembahasan Case Study/Tes
Formatif dgn Bigbluebutton

60
menit

Tatap muka di
lab

Praktek laboratorium di kls

170
menit

Mekanisme pembuatan “petunjuk belajar”, proses penyamaan persepsi dengan dosen kelas
paralel dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
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Bagan :
Mekanisme Pembuatan Konten Dan Modul Pembelajaran Daring
Dosen Penanggung-jawab mk
merevisi RPS dan membuat
“Petunjuk Belajar”

Jika revisi

1. Menyamakan persepsi RPS, dan
“Petunjuk Belajar”, bersama
Dosen-dosen kls paralel

- RPS e-learning
- Draft Konten : “Petunjuk Belajar”
(Hasil kesepakatan dosen paralel)

2. Membuat & menyelesaikan :

JURUSAN/PRODI
(untuk pendataan)

Berita Acara (BA)

- RPS E-learning
- Konten Pembelajaran Daring
- e modul
(Sebelum Review)

Diserahkan ke:

Mendistribusikan ke :

1
1

Mereview (1)

GKM

2

Instrumen “PETUNJUK BELAJAR”

BA

1

2
1
KBK

Mereview(2)

Instrumen “ANALISIS MODUL”
BA

Dosen

- RPS Covid 19
- Konten Pembelajaran Daring
- e modul
(Setelah Direview)

KBK Mengembalikan ke :

Arsip ke :
Jurusan, Prodi &
Bag. Akademik
(arsip)

Mengupload ke :

E-learning

Mengikuti workshop
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D. PENYUSUNAN DAN SISTIMATIKA MODUL e-LEARNING
1. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis,
didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk
membantu peserta didik dalam proses pendalaman materi belajar yang spesifik.
2. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga peserta didik dapat
belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing.
3. Modul dibuat/dikemas untuk 1 (satu) mata kuliah yang minimal memuat 3 (tiga)
kompetensi/topik spesifik yang membutuhkan pendalaman materi oleh mahasiswa.
4. Format modul di buat : ukuran kertas A4, huruf times new roman 12, spasi 1,5, margin
normal.
Tahapan penyususnan Modul adalah :
a. Analisis Kebutuhan Modul
Tahapan awal untuk pembuatan modul adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan Modul.
Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis RPS (yg telah disamakan
persepsinya dengan dosen paralel) untuk memperoleh informasi judul modul apa saja yang
dibutuhkan untuk menjawab Capaian Pembelajaran-Mata Kuliah (CP-MK). Analisis ini
adalah untuk menetapkan kompetensi-kompetensi spesifik yang terdapat di mata kuliah
tertentu. Proses analisis kebutuhan modul identik dengan membuat peta jalan untuk mencapai
CP-MK sebagai tujuan akhir dari mata kuliah tertentu.
Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan
judul modul yang harus dikembangkan dalam satu mata kuliah.
Manfaat yang diperoleh dari adanya analisis kebutuhan modul adalah :
- Dapat diketahuinya Kegiatan Belajar apa saja yang dibutuhkan di modul ybs.
Kegiatan Belajar merupakan materi utama dari suatu modul.
- Memberi gambaran tingkat kedalaman dan keluasan materi perkuliahan
(sebagaimana amanat Standart Isi Pembelajaran-SN-DIKTI).
- Analisis Kebutuhan Modul dipakai sebagai acuan untuk proses review/monitoring
bahkan evaluasi pengembangan modul ke depannya.
Langkah menganalisis kebutuhan modul adalah :
1. Tetapkan tujuan akhir atau Kompetensi Utama dari suatu mata kuliah yang merupakan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK). CP-MK adalah kemampuan yang harus
dicapai mahasiswa setelah selesai mempelajari suatu mata kuliah. Tujuan/CP-MK bisa
terdiri dari satu atau lebih, sesuai yang tertera di RPS.
2. Tetapkan Kompetensi Dasar yang spesifik yang dibutuhkan untuk memenuhi Kompetensi
Utama/CP-MK, lakukan analisis apakah dibutuhkan Kompetensi Antara untuk mencapai
Kompetensi Utama/CP-MK tersebut. Analisis untuk menetapkan kompetensi dasar dan
antara dilakukan menurut jenjang keilmuan mata kuliah ybs dan dilakukan oleh
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3.
4.

5.

6.

dosen/tim dosen yang menguasai matakuliah ybs.
Kompetensi Antara adalah
kemampuan spesifik yang menunjang kompetensi utama suatu mata kuliah.
Masing-masing pengelompokkan kompetensi dasar beserta kompetensi antara akan
membentuk modul yang dibutuhkan.
Selanjutnya untuk memenuhi Capaian Pembelajaran masing-masing Modul, tentukan
unsur Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap yang dibutuhkan, yang diambil dari RPS
kolom bahan kajian.
Terakhir tetapkan judul modul mana yang akan dibuat (tentukan minimal 3 judul modul
yang akan dibuat untuk di pakai dalam perkuliahan semester Gasal 2020/2021 Polimdo).
Disarankan judul modul yang dipilih merupakan kompetensi spesifik, unsur pembentuk
CP-MK.
Hasil Analisis Kebutuhan Modul disajikan pada halaman berikut ini.
Selanjutnya buat modul berdasarkan sistimatika yang telah ditentukan (lihat penjelasan
point
c)
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Tabel : Analisis Kebutuhan Modul
Per
tem
uan

Topi
k di
RPS

6

3

7

4

9

5

1011

6, 7

1214

8
9

1516

KOMPETENSI SPESIFIK MATA KULIAH

Kompeten
si Dasar
(1)
Akuntansi
Bahan Baku
Akuntansi
Tenaga Keja

Akuntansi
Biaya
Overhead
Pabrik
(KB.1.1)

Kompetensi Antara

Kompetensi
Utama

(2)

(3)

UNSUR CAPAIAN KOMPETENSI SPESIFIK

JUDUL MODUL
Pengetahuan
(4)
Konsep
Akuntansi
Biaya Bahan Baku
Konsep biaya Tenaga
Kerja

Alokasi BOP departemen
pembantu ke departemen
produksi (Departementalisasi)
(KB.1.2)

1. Konsep dan
karakteristik BOP.
2. Dasar & tarif
pembebanan BOP
1. Karakteristik metode
harga pokok pesanan
2. Kartu harga pokok
pesanan
Karakteristik
metode
harga pokok proses

Metode Harga Pokok
Pesanan
Metode Harga Pokok Proses
(KB.2.1)
Perhitungan unit
Equivalen (KB.3.1)

Laporan Harga
Pokok Produksi
(satu & dua
departemen)
(KB.3.1)

Ketrampilan & Sikap
(5)
Pencatatan biaya bahan baku
1. Perhitungan daftar gaji & upah
2. Pencatatan gaji & upah
(distribusi gaji, alokasi ke BDP, pembayaran
Gaji dan upah)
1. Perhitungan tarif BOP
2. Pencatatan jurnal BOP control, applied dan
selisih
3. Perhitungan & laporan BOP departemen
pembantu ke departemen produksi
1. Pencatatan jurnal Harga Pokok Pesanan,
2. Kalkulasi harga pokok pesanan

(5)
Sistem Akuntansi
Biaya Bahan Baku
Sistem
Akuntansi
Biaya Tenaga Kerja

Sistem
Akuntansi
Biaya
Biaya
Overhead Pabrik
Metode Perhitungan
Harga PokokPesanan

Pencatatan jurnal Harga Pokok Proses satu
departemen dan antar departemen

Metode perhitungan
Harga Pokok Proses

1. Perhitungan unit Equivalen
2. Laporan Harga Pokok Produksi 1
departemen
3. Laporan harga poko Produksi 2 departemen

Laporan Harga Pokok
Produksi

RPS e-Learning :

CP MATA KULIAH
(CP-MK)
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b. Sistimatika Modul
Berikut ini sistimatika modul dan contoh sistimatika untuk mata kuliah Akuntansi Biaya:

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Peta Kedudukan Modul
BAB

I. PENDAHULUAN
Deskripsi Mata Kuliah dan Modul
Analisis Kebutuhan Modul
Capaian pembelajaran Modul :
- Modul 1
- Modul 2
- Modul 3
Petunjuk Penggunaan Modul

BAB II. PEMBELAJARAN MODUL 1 : Sistim Akuntansi Biaya Overhead Pabrik
Kegiatan Belajar 1: Akuntansi Biaya Overhead
Tujuan Pembelajaran
Uraian materi :
- Konsep Dan Karakteristik BOP
- Dasar Dan Tarif Pembebanan
- Perhitungan Tarif BOP
- Pencatatan Jurnal BOP Control, BOP Applied dan Selisih BOP
- Perhitungan & Laporan BOP Departemen Pembantu Ke Departemen Produksi
- Studi kasus 1
- Studi kasus 2, dst.nya
Tugas/Kasus
Kertas Kerja
Tes Formatif
Kunci Jawaban
Lembar Kerja Praktek
Kegiatan Belajar 2: Alokasi Biaya Departemnen Pembantu ke Departemen Produksi
Tujuan Pembelajaran
Uraian materi :
- konsep teori dan praktek
- studi kasus
Tugas/kasus
Kertas kerja
Tes Formatif
Kunci Jawaban
Lembar kerja
Kegiatan Belajar n :
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BAB III. PEMBELAJARAN MODUL 2 :
Kegiatan Belajar 1:
dst
BAB V. EVALUASI
Kognitif Skill
Psikomotor Skill
Attitude Skill
Kunci Jawaban
Daftar Pustaka
PENUTUP
Lampiran : Berita Acara Review
c. Penjelasan Sistimatika Modul
Berikut ini penjelasan bagian-bagian yang ada di sistimatika modul
Halaman Sampul (lampiran 1)
Halaman/lembar Pengesahan (lampiran 2)
Lembar pengesahan dari Ketua Jurusan
Kata Pengantar
Memuat informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran.
Daftar Isi
Memuat kerangka (outline) modul dan dilengkapi dengan nomor halaman.
Peta Kedudukan Modul
Diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan program pembelajaran (sesuai
dengan diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam RPS).
BAB I. PENDAHULUAN
Deskripsi Mata Kuliah
Penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup mata kuliah dan kaitannnya dengan modulmodul, atau kaitan modul yang satu dengan lainnya dalam membentuk kompetensi utama/CPMK, hasil belajar yang akan dicapai setelah menyelesaikan modul, serta manfaat kompetensi
tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum.
Analisis Kebutuhan Modul
Sajikan tabel Analisis Kebutuhan Modul.
Petunjuk Penggunaan Modul
Memuat panduan tatacara menggunakan modul, yaitu
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul secara benar,
2. Perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang harus dipersiapkan sesuai dengan
kebutuhan belajar.
BAB II. PEMBELAJARAN MODUL : “Judul Modul”
Kegiatan Belajar 1 : “Kompetensi dasar, kompetensi antara yang hendak dipelajari”.
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Tujuan Pembelajaran
Memuat kemampuan yang harus dikuasai untuk satu kesatuan kegiatan belajar. Rumusan tujuan
kegiatan belajar relatif tidak terikat dan tidak terlalu rinci.
Uraian Materi
Berisi uraian pengetahuan/konsep/prinsip tentang kompetensi yang sedang dipelajari. Pada setiap
bagian ini, terutama pada unsur uraian materi menyangkut ketrampilan, sajikan contoh dan
ilustrasi ataupun studi kasus yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran;
Berikut di sajikan kaitan bagian modul ini dengan “Petunjuk Belajar” yang menginstruksikan
bahwa pada pertemuan minggu ke 2, dibutuhkan pendalaman materi, artinya mahasiswa
diharuskan membaca materi pada modul halaman 45-52.
Topik

Metode
Pembelajaran

Media

Pendalaman materi

Asesmen/
Tugas dan Kuis

Waktu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mgg
2.1

e- Learning
Multimedia

Video

Modul (materi) di hal
45 -51

Tugas :
Case study, di Modul
hal. 52

50 menit

Tugas dan Kertas Kerja
Berisi instruksi tugas yang bertujuan untuk pendalaman materi/penguatan pemahaman terhadap
konsep/ pengetahuan/ketrampilan/prinsip-prinsip penting yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas
dapat berupa:
a. Kegiatan observasi untuk mengenal fakta (jika kelas praktek di lakukan di kampus
Polimdo)
b. Studi kasus,
c. Kajian materi,
d. Latihan-latihan.
Setiap tugas yang diberikan perlu dilengkapi dengan lembar tugas/kertas kerja, instrumen
observasi (jika kelas praktek dilakukan di kampus Polimdo), atau bentuk-bentuk instrumen yang
lain sesuai dengan bentuk tugasnya.
Berikut di sajikan kaitan bagian modul ini dengan “Petunjuk Belajar” yang menginstruksikan
bahwa pada pertemuan minggu ke 2 mahahasiswa harus mengerjakan tugas yang tercantum di
modul tertentu.
Topik

Metode
Pembelajaran

Media

Pendalaman materi

Asesmen/
Tugas & Kuis

Waktu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Mgg
2.1

e- Learning
Multimedia

Video

Modul (materi) di hal
45 -51

Tugas :
Case study, di Modul
hal. 52

50 menit
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Tes Formatif dan Kunci Jawaban
Berisi tes tertulis sebagai bahan pengecekan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengetahui sejauh
mana penguasaan hasil belajar yang telah dicapai, sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan
berikutnya. Isi tes tertulis khususnya matakuliah praktek ataupun teori/praktek, harus berbentuk
soal teori dan sekaligus studi kasus/soal praktek.
Urutan penulisan modul dibagian ini dan prosesnya adalah :
1. Soal tes formatif, di buat bentuk multyfull choice
2. Kunci jawaban (kunci jawaban di e-learning tidak dapat dilihat mahasiswa)
3. Pada saat mahasiswa selesai menjawab, maka aplikasi e-learning secara otomatis akan
menampilkan rekapan jawaban yang salah/benar), selanjutnya mahasiswa akan menilai
sendiri (self assessment) hasil belajarnya dengan petunjuk yang ada di modul sbb :
Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

Arti tingkat penguasaan:

90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80 % ke atas, Bagus! Anda cukup
memahami kegiatan belajar ini. Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar
berikutnya. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80 %, Anda harus
mengulangi kegiatan belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

4. Dosen memberi umpan balik terhadap jawaban mahasiswa (baik terhadap jawaban yang
benar maupun yang belum tepat) pada saat tatap muka dan atau diskusi dengan fasilitas
Bigblubutton (tatap muka) dan Chat (diskusi).
Hasil tes formatif tahap 1 dapat digunakan sebagai bagian penilaian mata kuliah, sepanjang
soal tes formatif ini dapat di buat random di e-learning.

19

Berikut di sajikan kaitan bagian modul ini dengan “Petunjuk Belajar”. Dosen bisa memilih
fasilitas di elearning (tatap muka atau diskusi) untuk membahas hasil Tes Formatif
mahasiswa.
Top
ik

Metode
Pembelajaran

Media

Pendalaman materi

Asesmen/
Tugas & Kuis

Wakt
u

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. e-Learning Multimedia -

Mg.

- Video ;
- Web…http://

Quis :
Multyfullchoice
(ditemplete)

1.2
4. Diskusi : Chat
e-Learning
2.2

Bigbluebutton

60
mnt

Diskusi dengan Chat
- Materi Tertulis,
- Power Point

-

50
mnt

-

Pembahasan Case
Study/tes formatif dgn
Bigbluebutton

60
mnt

60
mnt

Lembar Kerja Praktik
Berisi petunjuk atau prosedur kerja suatu kegiatan praktik yang harus dilakukan peserta didik dalam
rangka penguasaan kemampuan psikomotorik. Isi lembar kerja antara lain: alat dan bahan yang
digunakan, petunjuk tentang keamanan/keselamatan kerja yang harus diperhatikan, langkah kerja, dan
gambar kerja (jika diperlukan) sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lembar kerja perlu dilengkapai
dengan lembar pengamatan yang dirancang sesuai dengan kegiatan praktik yang dilakukan.
Kegiatan Belajar 2 s.d n (jika dalam modul ybs terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan belajar, tata caranya
sama dengan kegiatan belajar sebelumnya, namun berbeda topik dan fokus bahasan)
BAB III. EVALUASI
Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan
modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Untuk keperluan evaluasi dapat
dikembangkan suatu instrumen evaluasi yang didasarkan pada karakteristik modul tersebut. Instrumen
ditujukan baik untuk dosen maupun mahasiswa, karena keduanya terlibat langsung dalam proses
implementasi suatu modul. Pada bagian ini uraikan latihan yang melatih mahasiswa dalam tiga ranah
karena penilaian hasil belajar secara holistic meliputi tiga aspek kemampuan, yakni kemampuan kognitif,
psikomotor dan afektif.
Tes Kognitif
Instrumen penilaian kognitif dirancang untuk mengukur dan menetapkan tingkat pencapaian kemampuan
kognitif (sesuai standar kompetensi dasar/kompetensi antara dan kompetensi utama). Soal dikembangkan
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sesuai dengan karakteristik aspek yang akan dinilai dan dapat menggunakan jenis-jenis tes tertulis yang
dinilai cocok.
Tes Psikomotor
Instrumen penilaian psikomotor dirancang untuk mengukur dan menetapkan tingkat pencapaian
kemampuan

psikomotorik

dan

perubahan

perilaku

(sesuai

standar

kompetensi/kompetensi

dasar/kompetensi antara/kompetensi utama). Soal dikembangkan sesuai dengan karakteristik aspek yang
akan dinilai.
Penilaian Sikap
Instrumen penilaian sikap dirancang untuk mengukur sikap kerja (sesuai kompetensi/standar kompetensi
dasar/antara dan utama).
KUNCI JAWABAN : Berisi jawaban pertanyaan dari tes yang diberikan pada setiap kegiatan
pembelajaran dan evaluasi pencapaian kompetensi, dilengkapi dengan kriteria penilaian pada setiap item
tes.
DAFTAR PUSTAKA
Semua daftar referensi/pustaka yang digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan modul.
Lampiran
Berita Acara Review modul dari tim KBK Jurusan.
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Lampiran :
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E. MEKANISME REVIEW INSTRUMEN PEMBELAJARAN DARING OLEH GUGUS
KENDALI MUTU (GKM)
1. GKM akan mereview kesesuaian isi instrumen/konten pembelajaran daring, dengan yang tertulis di
RPS dan di “Petunjuk Belajar”. RPS dan Petunjuk belajar harus yang telah disamakan persepsinya
dengan dosen kelas paralel, hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara yang di tandatangani oleh
semua dosen kelas paralel dan Koorprodi.
2. Dalam proses review, GKM melakukan tahapan sebagai berikut :
- Menerima dokumen Konten Pembelajaran Daring, minimal materi s/d UTS dalam bentuk soft
file dari program studi atau dari dosen penanggungjawab.
- Mengecek/memeriksa kelengkapan/ketersediaan konten elearning menyangkut informasi umum
mata kuliah (5 point) dan Informasi Khusus (2 point) pada setiap awal topic; berikan tanda
centang Sesuai (S)/Tidak (T) dan jika dirasa perlu, berikan saran perbaikan/keterangan dikolom
yang tersedia. Form review adalah sbb :
No
A
1
2
3
4
5
B
1
2

MATERI REVIEW
Informasi Umum Mk
Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Deskripsi Mata Kuliah
RPS e-learning
Petunjuk Belajar
InformasI Khusus/Topik
Tujuan Topik
Sub CP Topik/Sub Topik

S/T

Keterangan/Saran Perbaikan

- Mengecek/memeriksa kesesuaian isi pembelajaran menyangkut metode/media, jenis pendalaman
materi, tugas dan kuis yang tertera di “Petunjuk Belajar” dengan isi kontennya. Pengecekan
dilakukan untuk setiap pertemuan. Apakah yang di tulis di “Petunjuk Belajar”, benar-benar ada
fisiknya di dalam file konten pembelajaran daring.
- Mengisi form Review (form Review isi pembelajaran disajikan di halaman berikut) dengan
mencentang Sesuai (S)/Tidak (T) dan jika dirasa perlu, berikan saran perbaikan/keterangan
dikolom yang tersedia.
3. Selain melakukan review kesesuaian informasi umum mata kuliah dan konten isi pembelajaran, GKM
juga melakukan review secara keseluruhan terhadap point-point yang tertera pada “Petunjuk Belajar”
sbb :
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-

Masih terdapat dalam satu pertemuan tertentu, yang sama sekali tidak merencanakan tatap muka,
tidak merencanakan diskusi dan tidak juga melakukan pendalaman materi serta tidak memberi
tugas/kuis.

-

Power point dalam satu bagian pembelajaran di satu template lebih sedikit dari 5 buah.

-

Terdapatnya isi konten yang tidak memenuhi norma kepatutan akademik,

4. Jika dirasa hasil review membutuhkan perbaikan oleh dosen penanggungjawab, maka tim GKM akan
mengembalikan ke dosen penanggungjawab untuk dilengkapi/direvisi. Hasil revisi di review kembali
oleh GKM.
5. Jika hasil review dinyatakan telah dapat di gunakan untuk proses pembelajaran daring, maka
dibuatkan Berita Acara yang menerangkan bahwa konten/instrument pembelajaran telah layak untuk
digunakan dalam proses pembelajaran. Berita acara di tandatangani oleh Reviewer dalam hal ini GKM
dan Kaprodi serta Ketua jurusan.
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Form Review Konten Isi Pembelajaran
Materi yang di review
Pert

Metode
Pembelajaran

Media

(1)

(2)

(3)

Mg
1.1

1. e- Learning

Hasil Review GKM

S/
T

Ket/saran
perbaikan

Hasil Review GKM

Materi yang di review
Pendalaman materi

Asesmen/
Tugas & Kuis

(4)

(5)

- Materi Tertulis,

S/
T

Waktu

Ket/saran
perbaikan
(6)

50 menit

- Power Point
- Web….http://

2. Blanded
Learning

Mg
1.2

Mg
2.1

Mg
2.2

Mg
3.1

1. e-Learning
Multimedia

Bigbluebutton

-

- Video ;

-

- Web…http://

2. Diskusi : Chat

- Penjelasan materi dgn
Bigblubutton (tatap muka)
- Bk ajar Ak. Biaya bab 2

60 menit

Quis :
Multyfullchoice
(ditemplete)
Diskusi dengan Chat

e- Learning
Multimedia

Video

1. e-Learning

- Materi Tertulis
- Power Point

Modul (materi) di hal 45 51

50 menit

60 menit

Tugas :
Case study, di
Modul hal. 52

50 menit

60 menit

-

2.Bigbluebutton

Pembahasan Case Study
dgn Bigbluebutton

Tatap muka di lab

Praktek laboratorium di kls

60 menit
170
menit
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F. MEKANISME REVIEW MODUL E-LEARNING OLEH TIM KELOMPOK BIDANG
KEAHLIAN (KBK)
1. Koordinator Tim Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang di tunjuk jurusan mereview kesesuaian
substansi isi dari Modul E-Learning.
2. Dalam proses review, Koordinator KBK melakukan tahapan sebagai berikut :
- Menerima dokumen Modul e-learning, dalam bentuk soft file dari program studi atau dari dosen
penanggungjawab.
- Mereview substansi isi modul dengan memperhatikan point-point yang tertera di tabel Analisis
Kebutuhan Modul per mata kuliah. Secara umum substansi isi modul yang di review meliputi :
No
1

MATERI REVIEW
Kecukupan kompetensi dasar dan kompetensi antara yang
ada di analisis kebutuhan modul

22242

Kesesuaian capaian pembelajaran modul yang di cantumkan
di modul dengan judul modul.
3

Kedalaman dan keluasan materi menurut kompetensi dasar,
antara dan kompetensi utama

4

Kecukupan soal, baik teori maupun praktek/studi kasus di
setiap Kegiatan Pembelajaran Modul

-

Mengisi form Review (form Review isi pembelajaran disajikan di halaman berikut) dengan
mencentang Sesuai (S)/Tidak (T) dan jika dirasa perlu, berikan saran perbaikan/keterangan dikolom
yang tersedia.

3. Jika dirasa hasil review membutuhkan perbaikan oleh dosen penanggungjawab, maka reviewer akan
mengembalikan ke dosen penanggungjawab untuk dilengkapi/direvisi. Hasil revisi di review kembali
oleh KBK.
4. Jika hasil review dinyatakan telah dapat di gunakan untuk proses pembelajaran daring, maka
dibuatkan Berita Acara yang menerangkan bahwa Modul telah layak untuk digunakan dalam proses
pembelajaran. Berita acara di tandatangani oleh Reviewer dalam hal ini Koordinataor KBK dan
Kaprodi serta Ketua jurusan.
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Lampiran :
JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING SEMESTER GASAL 2020/2021
PERIODE
GKM P.JAWAB KEL.DSN
No
KEGIATAN
JUR.
WAKTU

1

Penyamaaan persepsi
RPS,
Konten elearning dan isi
Modul (pleno)

2

Penyusunan Konten elearning sampai materi
UTS

3

Penyusunan e-Modul

19 – 21
Agst

22 -1
Sept
22 Agst –
16 Okt

4

5

6

7

/PRODI

+ KBK

MK

PARALEL

KORDINATR
PELAKSANA
Dikoordinasi
oleh prodi.
Wajib di
buat daftar
hadir
Masing2 KBK

Masing2 KBK

Penyusunan Konten
elearning, materi setelah
UTS s/d UAS

22 Agst –

Review RPS, Konten
elearning (materi sd
UTS)

26 – 29
Agust

Dikoordinasi
oleh GKM

Review konten elearning setelah UTS
dan e-Modul
Penyerahan arsip RPS,
Konten e lear-ning (yg
sampai UTS) ke
jur/prodi

20 - 22
Okt

Dikoordinasi
GKM

Penyerahan arsip eModul keJur/prodi

s/d 23
Okt

Masing2 KBK

Upload konten elearning
(materi s/d UTS)

terakhir
10 Sept

Dosen ybs

Upload konten elearning (materi stlh
UTS) dan e-Modul

Terakhir
26 Okt

Dosen ybs

Workshop pelatihan Isi
Pembelajaran Daring

2–9
Sept.

Tim Institusi

16 Okt

31 Agts 01 Sept

Masing2 KBK

Masing2 KBK
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