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USULAN RUBRIK PENILAIAN PTI 1 MENGGUNAKAN 

METODE OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) 

(Studi Kasus : Praktikum PTI 1 Laboratorium Teknik Industri) 

 

ABSTRAK 

Penilaian merupakan suatu proses mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran. Proses 

penilaian pada mata kuliah Perancangan Teknik Industri 1 (PTI 1) yang ada pada program 

studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta saat ini harus mengalami 

peningkatan karena sebagai tuntutan untuk tercapainya dari standar suatu proses akreditasi. 

Untuk itu rubrik penilaian yang menggunakan metode Outcome Based Education (OBE) 

sangat diperlukan. Metode Outcome Based Education (OBE) merupakan proses pendidikan 

yang berfokus pada mencapai hasil konkret tertentu yang ditentukan (pengetahuan 

berorientasi hasil, kemampuan dan perilaku). Rubrik penilaian yang disusun ini harus sesuai 

dengan kurikulum mata kuliah praktikum PTI 1 yang ada pada prodi Teknik Industri.    

Penyusunan rubrik ini memerlukan komponen CPL (Capaian Pembelajaran Luaran) dan 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang ada pada Prodi Teknik Industri  .   Setelah  

mengetahui CPL dan CPMK kemudian menyusun  form rubrik penilaian yang didalamnya  

berisi indikator penilaian yang  memperhatikan  dari CPL dan CPMK. Setelah form penilaian 

jadi selanjutnya dilakukan pengujian terhadap asisten PTI 1  yang kemudian dievaluasi.  Dari 

evaluasi tersebut kemudian dilakukan perbaikan maupun pengembangan rubrik agar lebih 

sempurna.   Hasil dari pembuatan form ini akan memunculkan evaluasi berupa nilai setiap 

praktikan, presentase kelulusan berdasarkan rata-rata satu periode praktikum dan  

ketercapaian CPMK dan CPL berupa grafik maupun presentase angka.  

 

Kata Kunci: Capaian Pembelajaran Luaran, Perancangan Teknik Industri 1, Outcome 

Based Education 

ABSTRACT 

Assessment is a process of measuring the achievement of the learning process. The 

assessment process in Industrial Engineering Design 1 (PTI 1) courses in the Industrial 

Engineering study program at the Muhammadiyah University of Surakarta must now be 

increased because it is a demand for achievement of the standards of an accreditation 

process. For that assessment rubrics that use the Outcome Based Education (OBE) method 

are needed. The Outcome Based Education (OBE) method is an educational process that 

focuses on achieving certain specified concrete results (results-oriented knowledge, abilities 

and behavior). This assessment rubric must be compliant with the curriculum of PTI 1 

practicum courses in Industrial Engineering study programs. Preparation of this rubric 

requires CPL components (Output Learning Achievements) and CPMK (Subject Learning 

Achievements) that are in the Industrial Engineering Study Program. After knowing the CPL 

and CPMK then compile an assessment rubric form which contains assessment indicators 

that pay attention to CPL and CPMK. After the appraisal form is then tested the assistant 

PTI 1 which is then evaluated. From this evaluation, improvements and rubric developments 

will be carried out to make it more perfect. The results of making this form will bring up an 

evaluation in the form of the value of each practitioner, the percentage of graduation based 
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on an average of one practicum period and the achievement of CPMK and CPL in the form 

of graphs and percentage of numbers. 

Keywords: Outcomes of Learning Outcomes, Industrial Engineering Design 1, 

Outcome Based Education 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan yang cepat di dunia kerja sebagai akibat dari globalisasi dan revolusi di bidang 

teknologi informasi, dan sains, telah menuntut antisipasi dan evaluasi terhadap kompetensi 

yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Evaluasi juga penting dilakukan sehingga dunia 

pendidikan tinggi tidak terpisah dan berjarak dengan dunia kerja yang riil yang ada di 

masyarakat (Handayani, 2015). Adanya kompetisi SDM untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak maka dengan itu dibutuhkan SDM dengan kualitas yang tinggi dan berkompeten pada 

bidangnya. Untuk mendapatkan hal tersebut harus dicapai dari kegiatan sedini mungkin yang 

dapat dimulai dari bangku perkuliahan dengan menerapkan metode pembelajaran Outcome 

Based Eduatation (OBE). Sistem Pembelajaran Berorientasi Luaran (Outcome-Based 

Education, OBE) adalah metode pembelajaran yang memberi tumpuan kepada apa yang 

mahasiswa seharusnya dilakukan (Reddy dan Reddy, 2014). OBE menekankan agar Capaian 

Pembelajaran (CP) dapat dipenuhi dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

keadaan sosial, ekonomi dan budaya akademik (Kennedy dkk., 2006). Kemampuan 

mahasiswa dan CP diakomodasi OBE melalui beberapa langkah strategis dan kelengkapan 

akademik antara lain: tugas kuliah, tugas akhir, presentasi, tes dan portfolio mahasiswa 

(Wahyudi dan Wibowo, 2018). Keuntungan OBE yaitu kecenderungan untuk membuat 

strategi perencanaan pembelajaran dengan tujuan pencapaian hasil pembelajaran (Malan, 

2010). Pendekatan berbasis hasil telah semakin diadopsi dalam kerangka kredit dan oleh 

otoritas kualitas dan kualifikasi nasional seperti QAA (Badan Penjaminan Mutu untuk 

Pendidikan Tinggi) di Inggris, Australia, Selandia Baru dan Otoritas Kualifikasi Afrika 

Selatan (Tam, 2014). 

Pada jurusan Teknik Industri UMS terdapat salah satu mata kuliah yang terintegrasi 

yaitu pada mata kuliah Praktikum Perancangan Teknik Industri (PTI). Praktikum PTI 

tersebut dimulai dari dasar yakni PTI 1 dan berlanjut hingga PTI 4. Pada mata kuliah 

praktikum PTI 1 hal yang dipelajari yakni meliputi perumusan ide konsep rancangan sebuah 

produk, kemudian menuangkan konsep tersebut menjadi sebuah sketsa. Tahap berikutnya 

yaitu menerjemahkan sketsa tersebut kedalam software desain 3D, dari desain 3D 

didapatkan desain yang berbentuk 2D lengkap dengan dimensi yang nantinya dilanjutkan 

pada proses produksi pemesinan dengan bahan dasar kayu hingga ke tahap assembly.  

Penerapan rubrik penilaian pada proses praktikum PTI 1 dengan menerapkan OBE dirasa 
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sangat cocok. Dalam rubrik penilaian dapat memuat beberapa hal apa saja yang akan dinilai 

berdasarkan CPL dari jurusan Teknik Industri. Sehingga diharapkan kelak lulusan Teknik 

Industri UMS dapat menjadi SDM yang unggul.  

Penilaian merupkan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan 

untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu sehingga 

memunculkan keterampilan (Atmaja dan Santoso, 2018). Selain penilaian komponen 

pendukung lainnya adalah kurikulum, Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang dinamis (Thaib, 2015).  Kurikulum menurut (Permenristekdikti, 2015) pada 

Nomor 44 Bab 1 Pasal 1 Ayat (6) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

Adapun tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi kesinambungan CPL pada 

praktikum PTI 1 dengan standar yang ada di OBE dan penilaian yang dipakai serta  

Menyusun rubrik penilaian evaluasi untuk CPL praktikum PTI 1 dengan OBE (Outcome 

Based Education) dan membuat program evaluasi.  

2. METODE 

Perancangan rubrik penilaian PTI 1 menggunakan metode Outcame Based Education  

(OBE). Metode OBE ini merupakan metode pendidikan yang berfokus pada mencapai hasil 

konkret tertentu yang ditentukan (pengetahuan berorientasi hasil, kemampuan dan perilaku). 

OBE merupakan proses yang melibatkan restrukturisasi kurikulum, penilaian dan praktik 

pelaporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan 

tingkat tinggi daripada akumulasi kredit kursus menurut (Kemenristekdikti, 2019). Menurut 

(Davis, 2003), Pembelajaran berorientasi luaran adalah pendekatan sistem pendidikan dan 

metode pembelajaran dimana luaran menjadi fokus dan hasilnya dapat dilihat dari prestasi 

mahasiswa di akhir perkuliahan. Metode OBE memberi tekanan kepada apa yang bisa 

dicapai mahasiswa setelah lulus mata kuliah, Student Centered Learning (Hejazi, 2011). 

Adapun strategi dalam OBE antara lain desain kurikulum, penyampaian dan penilaian, 

metode pengajarn dan evaluasi (Bhat, 2018).  Hasil keluaran umumnya merujuk pada sifat-

sifat, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh seorang mahasiswa setelah selesai tentu saja 

berhasil. Untuk seorang siswa untuk menyelesaikannya. Tentu saja berhasil, ia harus 

mencapai hasil keluaran. Seseorang harus merujuk ketiga domain pembelajaran. Tiga 

domain dari pembelajaran adalah ranah kognitif, psikomotor dan afektif (CM.VIVEK, 

2017). 
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Pada proses perancangan rubrik penilaian PTI 1 ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subyek penelitian yeng terkait yaitu 

mulai dari praktikan, asisten dan dosen pengampu mata kuliah PTI 1. Subjek penelitian 

merupakan sumber data atau yang memiliki potensi untuk memberikan data yang lebih 

akurat mengenai penelitian, yaitu mengenai penilaian praktikum PTI 1 pada periode 

sebelumnya. Subjek penelitian tentunya memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi 

sebelum ditunjuk untuk penilaian mengenai penyusunan rubrik penilaian praktikum 

Perancangan Teknik Industri 1. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain, memperhatikan 

capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) (Arifin, 

2018).   

Prosedur teknik pengembangan dalam penelitian ini yaitu (1) analisis kebutuhan 

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi bahwa diperlukan pengembangan rubrik 

penilaian Praktikum PTI 1. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan metode wawancara dan 

observasi. Sasaran wawancara adalah asisten pengampu dan mahasiswa praktikan PTI 1. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang penilaian 

PTI 1 yang dilakukan oleh asisten khususnya penggunaan rubrik penilaian dalam menilai 

hasil praktikum mahasiswa. (2) Pengembangan produk awal berupa rubrik penilaian  dengan 

langkah pengembangan yaitu: (a) menentukan keterkaitan CPL dan CPMK PTI 1, (b) 

perumusan Sub CPMK, (c) perumusan indikator, (d) perumusan dan penyusunan desain 

rubrik penilaian PTI 1. (3) Validasi rubrik penilaian untuk mengukur apakah rubrik yang 

dikembangkan sudah tepat dan mengetahui ketidaksesuaian pada produk yang d ibuat baik 

dari aspek materi rubrik, aspek konstruksi rubrik, dan aspek bahasa yang digunakan dalam 

penyusunan rubrik. (4) Uji coba rubrik dan revisi: Uji coba rubrik penilaian dilakukan 

kepada sampel praktikan PTI 1 oleh para asisten pengampu. Terdapat 3 tahap yang dilakukan 

dalam uji coba lapangan ini yaitu: (a) uji coba produk; (b) analisis hasil uji coba: uji 

reliabilitas dan uji kemenarikan terhadap pengguna; dan (c) menafsirkan hasil pengukuran. 

Penelitian pengembangan ini memiliki dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data  kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan instrumen angket, 

sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penilaian menggunakan rubrik. Observasi dan 

wawancara dilakukan untuk mengetahui instrumen penilaian  yang tersedia, dan analisis 

kebutuhan materi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian perancangan pada Laboratorium Teknik Industri UMS adalah Rubrik 

Penilaian yang berbasiskan luaran ataupun (outcome based education). Adapun secara rinci 

dari hasil setiap tahapan prosedur pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan 

membandingkan kondisi sebenarnya dengan kondisi yang ideal yang seharusnya terjadi 

sejauh mana diperlukannya rubrik penilaian  yang dikembangkan di Laboratorium Teknik 

Industri. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara 

langsung terhadap asisten dan mahasiswa. Hasil observasi analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Hasil Observasi Analisis Kebutuhan 

No Butir Observasi Deskripsi Hasil 

1 Pengetahuan sistem penilaian 

yang ada 

Penilaain untuk memahami setiap materi dengan 

instrumen penilaian berbentuk TP, Pretest, Acc 

Paham 

2 Sistem penilaian sudah 

dijelaskan dengan detail 

Sudah dijelaskan setiap persentase nilai pada 

Modul dan TM 

3 Poin penilaian yang dinilai Teamwork, keaktifan, kualitas jawaban, 

kualitas laporan 

4 Sistem penilaian saat ini Masih ada kekurangan nilai kerjasama 

5 Penilaian sesuai ouput/belum Belum diketahui 

6 Model penilaian 

memuaskan/belum 

Cukup memuaskan tapi perlu dikembangkan 

7 Pengetahuan tentang CPL Mayoritas sudah mengetahui 

8 Pengetahuan keterkaitan CPL 

dan CPMK 

Ada beberapa sudah memahami menegenai 

CPL maupun CPMK 

9 Usulan sistem penilaian Perlu ditingkatkan 

10 Pengetahuan tentang CPMK Mayoritas sudah mengetahui 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa instrumen penilaian rubrik penilaian 

PTI 1 masih perlu dievaluaisi berdasarkan output di praktikum PTI 1 agar lebih sempurna. 

Oleh karena itu, kebutuhan akan rubrik penilaian yang sesuai dengan standar penilaian OBE 

sangat diperlukan untuk menilai kinerja mahasiswa praktikum PTI 1. 

Pada perancangan rubrik penilaian PTI 1 selain membutuhkan observasi dari 

Asisten PTI 1 seperti Tabel 1. Ada kebutuhan lain untuk merancang yaitu CPL dan CPMK. 

Untuk itu pada Tabel 3. merupakan CPL dan pada Tabel 4. Merupakan CPMK mata kuliah 

Praktikum PTI 1 Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakata. 
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Tabel 2. Keterkaitan CPL dan CPMK Mata Kuliah PTI 1 Teknik Industri 

  CPMK 

1  

CPMK 

2  

CPMK 

3  

CPMK 

4  

CPMK 

5  

CPL 6    V     
CPL 8 V         

CPL 

10  
    V     

CPL 

11  
      V   

CPL 

14  
        V 

(Sumber: Modul Praktikum PTI 1) 

Tabel 3. CPL Mata Kuliah Praktikum PTI 1 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)/Program Learning Outcomes (PLO):  

CPL 6 Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, 

keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan 
mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan 
penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor 

ekonomi, sosial, dan kultural  
CPL 8 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi (engineering 

communication) dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini 

CPL 10 Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat 
perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan 
komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa  

CPL 11 Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang 
efektif  

CPL 14 Mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja  

(Sumber : Kurikulum Teknik Industri 2015) 

Tabel 4. CPMK Mata Kuliah Praktikum PTI 1 

Capaian Pembelajaran  Mata Kuliah (CPMK)/Course Learning Outcomes 

(CLO) 

CPMK 1 Mampu melakukan pembuatan desain produk mulai dari sketsa 
sampai gambar teknik. 

CPMK 2 Mampu menyusun perencanaan proses pembuatan suatu produk 

sesuai spesifikasi, pendataan waktu proses, kebutuhan material 
tambahan dan pembuatan OPC. 

CPMK 3 Mampu mengevaluasi kebutuhan bahan baku dan komponen berbasis 
perangkat lunak CAD dan perhitungan proses pemesinan dalam 
pembuatan produk. 

CPMK 4 Mampu melakukan pembuatan portofolio projek dan menjelaskan 
(pesentasi) secara sistematis 

CPMK 5 Mampu melakukan kerjasama kelompok mulai dari deisain produk 
(sketsa), gambar produk (CAD), pembuatan lembar rencana proses, 

OPC, proses pembuatan produk, sampai dengan analisa dan evaluasi 
kebutuhan bahan baku dan proses pemesinan. 

(Sumber : RPS Teknik Industri UMS) 
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3.2 Perancangan Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, maka pada 

tahap perancangan awal, dilakukan perancangan rubrik penilaian berbasis luaran. Tahap 

perancangan rubrik melewati tahapan sebagai berikut yaitu: (a) menentukan keterkaitan CPL 

dan CPMK PTI 1: dalam mata kuliah praktikum PTI 1 terdapat 5 CPL dan 5 CPMK yang 

menjadi acuan output yang diharapkan nantinya, (b) perumusan Sub CPMK: sub cpmk 

merupakan instrumen yang lebih deatil dari CMPK dan bagian dari CPMK. Sub CPMK PTI 

1 terdiri dari 7 sub cpmk, (c) perumusan indikator: indikator dijadikan sebagai acuan yang 

digunakan dalam proses penilaian. Dalam proses penilaian praktikum PTI 1 terdapat 10 

indikator dapat dilihat pada Tabel 5, (d) perumusan dan penyusunan desain rubrik penilaian 

PTI 1: dalam perumusan dan penyusunan desain rubrik penilaian, skala yang digunakan 

dalam rubrik ini sesuai dengan standar yang sudah ada dalam penilaian di Prodi Teknik 

Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan rincian nilai sebagai berikut “A = ≥ 

77”, “AB = 70-76”, “B = 63-69“, “BC = 56-62“, “C = 50-55“, “D = 35-49“, “E ≤ 34“. 

Keseluruhan rubrik yang dirancang yaitu 7 rubrik penilaian, rubrik penilaian pertama pada 

PTI 1yaitu rubrik penilaian TP Pretest, rubrik kedua yaitu rubrik penilaian Praktikum Materi, 

ketiga yaitu rubrik penilaian Asistensi 1, Keempat yaitu rubrik penilaian Praktikum Produksi 

, Kelima yaitu  yaitu Asistensi 2, Keenam yaitu rubrik penilaian Asistensi Laporan Total, 

Ketuju yaitu rubrik penilaian Post Test. Pada Gambar 1. Merupakan alur kegiatan Praktikum 

Perancangan Teknik Industri 1, pada Tabel 1. merupakan keterkaitan CPL dan CPMK PTI 

1. Salah satu contoh hasil desain rubrik penilaian PTI 1 dapat dilihat pada form yang ada 

pada Tabel 6. 

Daftar Registrasi

Pembagian 

Kelompok & 

Jadwal

Praktikum 

Materi

(Form PTI/PM)

Asistensi 

Laporan 1

(Form PTI/A1)

Praktikum 

Produksi

(Form PTI/PR)

Asistensi 

Laporan 2

(Form PTI/A2)

Asistensi 

Laporan Total

(Form PTI/PJ)

Post Test

(Form PTI/PT)

Ekspo & Race 

PTI

Tahap 1

Tahap 2 Tahap 3

Tahap 4Tahap 5Tahap 7 Tahap 6

Technical 

Meeting & 

Materi

TP & Pretest

(Form PTI/PT)

 

Gambar 1. Alur Kegiatan Praktikum PTI 1 

(Sumber: Modul Praktikum PTI 1) 
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Tabel 5. Indikator Mata Kuliah Praktikum PTI 1 

No. Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

1 Indikator 

2.1.1/ 
B1 

Ketepatan sketsa awal produk yang sesuai tema serta ketepatan 

susunan alur proses, spesifikasi dan informasi part setiap 
produk (LRP) 

TP Pretest  

Indikator 

2.1.2/C1 

Ketepatan perhitungan mengenai massa maupun beban dari 

desain produk 3D dengan ilmu rekayasa berdasarkan bahan 
baku yang digunakan 

TP Pretest 

Indikator 
2.2.1/E1 

Ketepatan dalam pendataan pada form waktu setup, waktu 
proses dan waktu assembly yang digunakan dalam penyusunan 

OPC dan APC 

Praktikum 
Produksi 

2 Indikator 
1.1.1/A1 

Ketepatan sketsa produk dan desain produk secara 3D sesuai 
dengan tema pada software CAD  

Praktikum 
Materi 

3 Indikator 

3.3.1/D1 

Ketepatan dalam merencanakan kebutuhan bahan baku pada 

software CAD CAM serta mampu membuat G Code, paham 
mengenai feed rate serta dapat menghitungnya dan mampu 

membuat LRP, OPC, APC 

Praktikum 

Materi 

4 Indikator 
4.1.1/F1 

Ketepatan dalam penyusunan laporan secara lengkap, format 
benar dan sesuai aturan EYD   

Asistensi 
Laporan Total 

Indikator 
4.1.2/F2 

Ketepatan dalam penguasaan materi serta cara penyampaian 
dalam prenstasi projek pembuatan produk yang sistematis dan 

baik 

Post test 

5 Indikator 
5.1.1/H1 

Ketepatan dalam pengerjaan dari desain 3D, BOM dan desain 
2D sesuai dengan format yang telah ditentukan  

Praktikum 
Materi 

 Indikator 

5.1.2/H2 

Ketepatan dalam menjelaskan dan menyusun OPC, APC dan 

BOM secara benar dengan memperhatikan masing-masing 
komponennya  

TP Pretest  

 Indikator 

5.2.1/G1 

Ketepatan pembagian job desk masing-masing anggota 

kelompok dan menunjukan sikap kerja sama dalam 
penyusunan projek pembuatan produk 

Asistensi & 

Praktikum 
Produksi 

(Sumber: Modul Praktikum PTI 1) 
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Tabel 6. Desain Form Rubrik Penilaian PTI 1 

 

(Sumber: Modul Praktikum PTI 1) 

Pada Tabel 6. merupakan desain dari rubrik penilaian PTI 1 untuk penilaian 

praktikum Produksi. Pada form tersebut terdapat beberapa informasi, seperti informasi 

Nama Asisten pengisi form, Tanggal, Paraf Asisten pengampu dan Paraf CO Praktikum, 

Grade Nilai, Indikator penilaian, serta kelompok beserta Nama Praktikan PTI 1 sesuai 

dengan jumlah satu periode praktikum. Setelah asisten pengampu memberikan nilai, maka 

CO praktikum yang akan merekap keseluruhan nilai dan akan dimunculkan hasil output nilai 

masing-masing CPL. 

3.3 Hasil Pengujian 

Pengujian dalam pengembangan ini yaitu menguji rubrik yang telah dibuat kepada 

Asisten, Praktikan dan Dosen Pengampu PTI 1. Kemudian asisten mengisi kuesioner 

mengenai 3 aspek yaitu materi, konstruksi, bahasa. Hal ini dilakukan dengan memberikan 

penilaian pada masing-masing aspek dari angka 1 sampai 5, nilai 1 sangat tidak setuju, nilai 

2 tidak setuju, nilai 3 ragu-ragu, nilai 4 setuju dan nilai 5 sangat setuju. Kemudian dilakukan 

penelaahan rubrik penilaian praktikum Perancangan Teknik Industri 1. penelaahan 

dilakukan untuk mengukur apakah rubrik yang dikembangkan sudah tepat dan mengetahui 

ketidaksesuaian pada rubrik yang dibuat baik dari aspek materi rubrik, aspek konstruksi 

rubrik, dan aspek bahasa yang digunakan dalam penyusunan rubrik sehingga rubrik layak 

Kode Form : PTI1/PR

Skor

≥ 77

70-76

63-69

56 - 62

50 - 55

35 - 49

< 34

E1

Grade

NILAI

KEL. NIM NAMA
G1

Ketepatan dalam pendataan pada form waktu 

setup, waktu proses dan waktu assembly yang 

digunakan dalam penyusunan OPC dan APC

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly kurang lengkap tapi tidak benar 

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly kurang lengkap serta kurang benar 

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly sebagian lengkap sebagian benar 

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly sebagian lengkap ada yang benar 

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly lengkap ada yang benar 

Kerjasama dalam produksi pengerjaan 

part,spek dan kualitas part kurang  

Kerjasama dalam produksi pengerjaan 

part,spek dan kualitas part kurang sekali 

C

D

E

Kerjasama dalam produksi cukup, 

pengerjaan part sebagian jadi kurang sesuai 

spek dan kualitas part cukup 

NILAI

Pendataan waktu setup, waktu proses dan waktu 

assembly tidak lengkap serta tidak benar 

AB

B

BC

A

G1

Ketepatan pembagian job desk masing-

masing anggota kelompok dan 

menunjukan sikap kerja sama dalam 

penyusunan projek pembuatan produk

Kerjasama dalam produksi sangat baik, 

pengerjaan part jadi semua sesuai spek dan 

kualitas part sangat baik 

Kerjasama dalam produksi sangat baik, 

pengerjaan part jadi semua sesuai spek dan 

kualitas part baik

Kerjasama dalam produksi sangat baik, 

pengerjaan part  jadi semua sesuai spek dan 

kualitas part cukup 

Kerjasama dalam produksi baik, pengerjaan 

part jadi semua sesuai spek dan kualitas part 

cukup 

INDIKATOR

E1

Semua pernyataan E1 lengkap, benar

FORM PENILAIAN PRAKTIKUM PRODUKSI PTI 1                                                                                                                                                                                                            

LABORATORIUM TEKNIK INDUSTRI                                                                                                                                                                                    

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Nama Asisten :

Periode Praktikum : Paraf Asisten Paraf CO PTI 1

Tanggal :
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digunakan sebagai pedoman penilaian praktikum PTI 1. Adapun hasil yang diperoleh dari 

validasi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Penilaian Form dari Asisten, Praktikan dan Dosen Pengampu 

 

Nilai yang didapatkan untuk aspek materi yatiu 4,52; aspek konstruksi 4,39; aspek 

bahasa 4,47. Dari penilaian tersebut didapatkan untuk hasi uji coba nilainya diatas 4 yang 

berarti dari pihak asisten, praktikan dan dosen pengampu PTI 1 setuju terhadap rubrik 

penilaian yang dibuat. Hasil   penelaahan dapat disimpulkan bahwa untuk aspek materi 

rubrik penilaian praktikum PTI 1 sudah sesuai dengan rumusan indikator yang diukur pada 

setiap butir kriteria sudah sesuai dengan tuntutan dalam CPL dan CPMK, dan keseluruhan 

kriteria dalam rubrik penilaian telah mencakup seluruh aspek penilaian praktikum PTI 1. 

Sebanyak 10 indikator rubrik penilaian sudah memenuhi kriteria aspek konstruksi sebagai 

berikut: (1) Isi pernyataan indikator tidak menimbulkan penafsiran ganda, (2) Pernyataan 

indikator tersusun sistematis, (3) Isi pernyataan indikator menggunakan kata-kata yang 

mudah dipahami. Secara umum bahasa yang digunakan dalam rubrik penilaian praktikum 

PTI 1 sudah (1) sederhana, komonikatif dan mudah dipahami, (2) Pernyataan indikator tidak 

menggunakan bahasa daerah, (3) Isi pernyataan indikator menggunakan kaidah bahasa 

indonesia yang baik dan benar, (4) Instrumen penilaian tidak menggunakan kata-kata/ 

kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. 

Setelah semua proses penilaian telah dilakukan, maka di akhir praktikum akan 

diketahui hasil pengukuran yaitu dengan menentukan kriteria, menentukan skor tertinggi dan 

skor terendah, dan menyusun klasifikasi menjadi tujuh nilai yaitu “A, AB, B, BC, C, D, E”. 

Tinjauan Indikator Asisten (10 

org)

Praktikan 

(27 org)

Pengampu (1 

org)

1.      Sesuai dengan indikator penyusunan penilaian pada 

rubrik
4.4 4.2 5 4.5

2.      Indikator pada instrumen dapat dinilai pada rubrik 4.7 4.2 5 4.6

3.      Petunjuk indikator dinyatakan dengan jelas 4.6 4.4 4 4.3

4.    Indikator pada instrumen sesuai dengan aspek yang harus 

dicapai mahasiswa pada praktikum
4.4 4.4 5 4.6

1.    Isi pernyataan indikator tidak menimbulkan penafsiran 

ganda
3.9 4.0 5 4.3

2.    Pernyataan indikator tersusun sistematis 4.9 4.3 5 4.7

3.    Isi pernyataan indikator menggunakan kata-kata yang 

mudah dipahami
4.1 4.3 4 4.1

1.    Sederhana, komonikatif dan mudah dipahami 4.3 4.4 5 4.6

2.    Pernyataan indikator tidak menggunakan bahasa daerah 4.8 4.5 4 4.4

3.    Isi pernyataan indikator menggunakan kaidah bahasa 

indonesia yang baik dan benar
4.8 4.4 4 4.4

4.    Instrumen penilaian tidak menggunakan kata-kata/ kalimat 

yang menimbulkan penafsiran ganda
4.2 4.3 5 4.5

Konstruksi 4.39

Bahasa 4.47

Kriteria Penilaian Rata-rata (Skor 1-5)

Rata2 Nilai 

Materi 4.52
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Dapat diketahui jumlah praktikan yang mendapatkan nilai A sebanyak 3, AB sebanyak 92, 

nilai B sebanyak 59 praktikan. Adapun data pengklasifikasian pengukuran penilaian 

praktikum PTI 1 lenih jelas dapat dilihat pada Tabel 8.  

Pada sistem penilaian yang telah dikembangkan juga  dapat menampilkan hasil 

ketercapian CPL dan CPMK praktikum PTI 1 yang ditunjukkan oleh Tabel 9. dan Gambar 

3. Pada Tabel 9. merupakan tampilan nilai CPL dan CPMK, dimana CPL dan CPMK 

mempunyai keterkaitan masing-masing satu, nilai CPL tersebut didapatkan dari hasil rata-

rata nilai pada CPL terkait dengan jumlah mahasiswa satu  periode praktikum. Untuk nilai 

masing-masing CPL PTI 1 antara lain untuk nilai CPL 6 yaitu 67,96; nilai CPL 8 yaitu 67,82; 

nilai CPL 10 yaitu 71,06; nilai CPL 11 yaitu 73,30 dan untuk nilai CPL 14 yaitu 68,18.  Pada 

Gambar 2. merupakan tampilan secara grafik dari nilai masing-masing CPL. 

Tabel 8. Klasifikasi Pengukuran Penilaian Praktikum PTI 1 

 

Tabel 9. Nilai CPL dan CPMK Mata Kuliah Praktikum PTI 1 

 

 

NILAI JUMLAH PERSENTASE

A 3 1.95%

AB 92 59.74%

B 59 38.31%

BC 0 0.00%

C 0 0.00%

D 0 0.00%

E 0 0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

63.04

69.89

77.69

38.00

0.00

3.24

Nilai mhsw diatas Rata

Nilai mhsw dibawah Rata

Standar Deviasi

SEMESTER: 3 2019/2020

JUMLAH MAHASISWA: 154

PERSENTASE LULUS

PERSENTASE TIDAK 

LULUS

TOTAL

Niali Terendah 

Nilai Rata-rata

Nilai Tertinggi

CPL CPMK Nilai CPL PTI 1 (1-100)

CPL-6 CPMK-2 67.96

CPL-8 CPMK-1 67.82

CPL-10 CPMK-3 71.30

CPL-11 CPMK-4 73.06

CPL-14 CPMK-5 68.15
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Gambar 2. Grafik Ketercapian CPL pada Matakuliah Praktikum PTI 1 

Berdasarkan data yang sudah diolah dapat dikatakan bahwa hasil pengukuran 

penilaian praktikum PTI 1 dengan rubrik penilaian dikembangkan sebagian besar mahasiswa 

telah menunjukkan output yang baik. Ini berarti sebagian besar mahasiswa sudah mencapai 

kompetensi  aspek Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK). Rubrik penilaian praktikum PTI 1 ini memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu: (a) menjelaskan deskripsi tugas; (b) memberikan informasi bobot penilaian; (c) 

penilaian lebih objektif dan konsisten, dan para mahasiswa jadi pembelajar aktif; dan (d) 

rubrik dapat diandalkan oleh asisten dan dosen untuk mengukur kemampuan  mahasiswa 

yang selama ini hanya menggunakan instrumen lembar kerja mahasiswa tanpa memiliki 

tolak ukur penilaian. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dibawah ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan 

perancangan rubrik penilaian praktikum PTI 1 pada Laboratorium Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah : 

a. Sudah terbentuk 5 CPL dan 5 CPMKyang sessuai Outcoome Based Education (OBE) 

untuk menyusun rubrik, beserta hasil evaluasi oleh Praktikan dan Asisten PTI 1. 

b. Dari hasil perancangan rubrik penilaian didapatkan tujuh item rubrik yang digunakan 

sebagai sarana penilaian fisik yang terdiri dari rubrik TP Pretest, rubrik Praktikum Materi, 

rubrik Asisteni 1, rubrik Praktikum Produksi, rubrik Asistensi 2, rubrik Asistensi Laporan 

Total dan rubrik Post Test. 
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c. Program evaluasi yang dibuat dapat mempermudah Asisten PTI 1 maupun Dosen 

pengampu dalam proses penilaian dan mengetahui nilai masing-masing CPL maupun 

CPMK. 

4.2 Saran 

Dibawah ini adalah saran yang diperoleh dari hasil dan pembahasan perancangan 

rubrik penilaian praktikum PTI 1 pada Laboratorium Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah : 

a.  Untuk Asisten PTI 1 yang menggunakan rubrik penilaian PTI 1 dapat memahami terlebih 

dulu komponen-komponen yang ada didalamnya 

b.  Diharapkan melakukan backup data dilakukan secara online via drive maupun yang 

lainnya guna mengantisipasi data yang hilang sewaktu-waktu. 

c.  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengoptimalkan rubrik penilaian untuk 

mendapatkan rubrik yang lebih baik. 

d. Diharapkan dari pihak LJM UMS untuk dapat mengoreksi rubrik penilaian, kemudian 

melakukan penyempurnaan agar kedepannya dalam pengoperasiannya program evalusai 

lebih efisien. 
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