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1. TUJUAN PROSEDUR 

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pedoman dalam penilaian 

hasil belajar mahasiswa di UBD untuk program pendidikan D3, D4, dan S1. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Batasan prosedur yang akan dibahas adalah prosedur dan mekanisme dalam penilaian 

terhadap hasil belajar mahasiswa D3, D4, dan S1di Universitas Buddhi Dharma. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

Penilaian dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah assessment yang berarti menilai 

sesuatu. Menilai itu sendiri bararti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan 

mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, dan 

sebagainya. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap 

proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/ program studi yang 

bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap. 

 

4. PROSEDUR 
a. Mahasiswa menempuh matakuliah sesuai dengan satuan kredit semester yang harus 

ditempuh berdasarkan Kartu Rencana Studi (KRS);  

b. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali proses perkuliahan (untuk UTS) dan 10 

kali untuk dapat mengikuti pelaksanaan ujian (UAS) 

c. Pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengasuh matakuliah 

sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi kepada 

program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada bagian tata usaha mengenai 

jadwal pelaksanaan dan dokumentasi ujian;  

d. Setelah pelaksanaan ujian selanjutnya berkas ujian dikoreksi oleh dosen pengasuh 

matakuliah, dokumen ujian meliputi soal ujian, berita acara dan daftar hadir 

diserahkan kepada bagian tata usaha sebagai arsip dalam pelaksanaan ujian;  

e. Nilai yang dicapai mahasiswa untuk suatu matakuliah dinyatakan dengan huruf. Nilai 

tersebut dijabarkan sebagai berikut :  

Rentang Angka Nilai Huruf Nilai Angka Keterangan 

85 – 100 A 4,0 Sangat Baik 

80 – 84,99 A- 3,7 Baik 

75 – 79,99 B+ 3,3 Baik 

70 – 74,99 B 3,0 Baik 

65- 69,99 B- 2,7 Cukup 

60 – 64,99 C+ 2,3 Cukup 

55 – 59,99 C 2,0 Cukup 

45 – 54,99 D 1,0 Kurang 

0 – 44,99 E 0 Sangat Kurang 

0 F 0 Pelanggaran 

 

f. Nilai matakuliah yang diikuti mahasiswa dalam suatu semester dapat diketahui pada 

akhir minggu kedua setelah berakhirnya suatu semester;  

g. Bila seorang mahasiswa memperoleh nilai D, E untuk suatu mata ajaran, maka ia 

diharuskan mengulang matakuliah tersebut pada tahun ajaran berikutnya;  

h. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut :  

a. Absen 

b. Nilai Tugas;  
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c. Nilai Ujian Tengah Semester;  

d. Nilai Ujian Akhir Semester.  

i. Selanjutnya nilai yang ada diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada bagian 

tata usaha/ program studi dan dosen melakukan input pada sistem akademik online 

sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Universitas Buddhi Dharma 

j. Nilai yang di-input selanjutnya divalidasi oleh dosen yang bersangkutan untuk 

kemudian dapat dilihat mahasiswa melalui SISFO online. 

 
 

5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP 

1. Warek I 

2. Dekan 

3. Wakil Dekan 

4. Bagian perkuliahan 

5. Ketua Program Studi 

6. Sistem Online - SISFO 

7. Dosen 

8. Mahasiswa 

 

6. BAGAN ALIR PROSEDUR 

Tersedia  

 

7. REFERENSI 

1. Manual Mutu Pembelajaran 

2. Standar Pembelajaran 

3. Buku Pedoman Akademik 

4. Formulir. 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 

Dokumen Waktu 
 

Mahasiswa Dosen Prodi KTU 
 

Mahasiswa menempuh kuliah minimun 80 % 

peremuan sesuai dengan rencana studi 

 

Absensi mahasiswa 
 16 x 

Pertemuan  

Dosen pengasuh matakuliah berkoordinasi dengan 

prodi dalam penentuan pelaksanaan ujian 
Jadwal Ujian 

Sesuai 

kalender 
akademik  

Prodi menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian 

kepada bagian tata usaha dan setelah itu jadwal 

ujian ditetapkan 

Jadwal Ujian 

Sesuai 

kalender 
akademik  

pelaksanaan ujian dengan monitoring masing-

masing prodi 

Soal ujian, lembar 
jawaban, berita acara 

dan daftar hadir 

 1 Hari 
 

setelah pelaksanaan ujian, dosen yang 

bersangkutan mengambil berkas ujian berupa soal 

ujian, berita acara dan daftar hadir  kepada bagian 

tata usaha(perkuliahan) untuk kemudian dilakukan 

penilaian 

Soal ujian, lembar 
jawaban, berita acara 

dan daftar hadir 

Setelah 
pelaksanaan 

Ujian  

Dosen melakukan koreksi terhadap lembar ujian 

mahasiswa 
Lembar jawaban 

mahasiswa 
5 Hari  

 

Dosen menyerahkan nilai kepada prodi dan 

selanjutnya melakukan input di SISFO akademik 

UBD 

Daftar nilai  1 Hari 
 

Validasi nilai yang telah diinput oleh dosen yang 

bersangkutan 
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