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Capaian 

Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL-S-6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

CPL-S-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
CPL-KU-

2 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

CPL-KU-

6 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun diluar lembaganya. 

CPL-KU-

7 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya. 

CPL-KU-

8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

CPL-KK-

9 Mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK Mampu mengetahui definisi wirausaha, menjelaskan latar belakang wirausaha, model proses kewirausahaan, kreativitas orang 

wirausaha, usaha meningkatkan kreativitas wirausaha dan proses kreativitas wirausaha, seni menjual, cara-cara menemui serta 

mempengaruhi calon pembeli dan menghadapi pembeli, strategi pemasaran wirausaha, marketing mix, keuntungan menjaga 

etika wirausaha, umkm go online dan peran inkubator bisnis dalam membangun startup pada perguruan tinggi. 

CPL=>  Sub-CPMK 



 
CPL-S- Sub-CPMK-1. mampu mengetahui definisi wirausaha.  

 

10 Sub-CPMK-2. mampu menjelaskan latar belakang wirausaha. 

 Sub-CPMK-3. mampu menjelaskan model proses kewirausahaan. 

CPL-

KU-2 

Sub-CPMK-4. mampu menjelaskan kreativitas orang wirausaha, usaha meningkatkan kreativitas wirausaha dan 

proses kreativitas wirausaha 

CPL-

KU-6 

Sub-CPMK-5. mampu mengetahui seni menjual, cara-cara menemui serta mempengaruhi calon pembeli dan 

menghadapi pembeli.  

CPL-

KU-7 Sub-CPMK-6. mampu menjelaskan strategi pemasaran wirausaha 

CPL-

KU-8 Sub-CPMK-7. mampu menjelaskan marketing mix dan keuntungan menjaga etika wirausaha 

CPL-

KK-9 

Sub-CPMK-8. mampu mengetahui umkm go online dan inkubator bisnis dalam membangun startup pada perguruan 

tinggi. 

Diskripsi Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang menumbuhkan minat wirausaha yang akan digunakan kelak pada saat membuka 

usaha. Mahasiswa belajar konsep wirausaha, latar belakang wirausaha, model proses kewirausahaan, kreativitas orang wirausaha, 

meningkatkan kreativitas wirausaha, seni menjual, cara-cara menemui serta mempengaruhi calon pembeli, menghadapi pembeli, marketing 

mix, strategi pemasaran wirausaha, keuntungan menjaga etika, umkm go online dan inkubator bisnis dalam membangun startup pada 

perguruan tinggi. 

Bahan kajian : 

matri pembelajaran 

1. Definisi wirausaha. 

2. Latar belakang wirausaha. 

3. Model proses kewirausahaan. 

4. Kreativitas orang wirausaha. 

5. Usaha meningkatkan kreativitas wirausaha. 

6. Proses kreativitas wirausaha. 

7. Seni menjual. 

8. Cara-cara menemui serta mempengaruhi calon pembeli dan menghadapi pembeli. 

9. Strategi pemasaran wirausaha. 

10. Marketing mix. 

11. Keuntungan menjaga etika wirausaha. 

12. Umkm go online. 

13. Inkubator bisnis dalam membangun startup pada perguruan tinggi. 

Pustaka 

  

Utama :  
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Mg 

Ke- 

Sub-CPMK 

(sbg 

kemampuan 

akhir yg 

diharapkan) 

Penilaian Bantuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan;   [Estimasi 

Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 

Penila

ian  % 

Indikator Kriteria & Bentuk Tatap muka/Luring Daring   
1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2 Sub-CPMK-1: 

mampu 

mengetahui 

definisi 

wirausaha 

Sub-CPMK-2: 

menjelaskan 

a. Ketepatan 
menjelaskan definisi 
wirausaha. 

b. Ketepatan 

menjelaskan latar 

belakang wirausaha. 

c. Ketepatan 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 
 

a. TM 1 (2x50) 
b. Ceramah 
c.   Diskusi 
d.  TS : Meringkas 
(menjelaskan tentang 
materi yang telah dipelajari 
dalam kelas) dalam bentuk 
makalah 

 a. Definisi wirausaha 
b. Latar belakang 
wirausaha 
c. Model proses 
kewirausahaan 

10 

 



  

latar belakang 
wirausaha  

Sub-CPMK-3: 

menjelaskan 

model proses 

kewirausahaan 

menjelaskan model 
proses 

kewirausahaan. 

  

3-4 

Sub-CPMK-4: 

mampu 

menjelaskan 

kreativitas 

orang 

wirausaha, 

meningkatkan 

kreativitas 

wirausaha dan 

proses 

kreativitas 

wirausaha 

a. Ketepatan 
menjelaskan 
kreativitas orang 
wirausaha. 

b. Ketepatan 
menjelaskan usaha 
meningkatkan 
kreativitas wirausaha. 

c. Ketepatan 
menjelaskan proses 
kreativitas wirausaha. 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 
 

a.  TM 1 (2x50) 
b.  Ceramah 
c.  Diskusi 
d. TS : Mengumpulkan 
makalah 
e. BM : Konsultasi 
terhadap materi yang 
akan dipresentasikan 

 a.  Definisi kreativitas 
orang wirausaha. 
b.  Konsep usaha 
meningkatkan 
kreativitas 
wirausaha. 
c.  Konsep proses 
kreativitas wirausaha 

10 

 

5-6 

Sub-CPMK-5: 

mampu 

mengetahui seni 

menjual, cara-

cara menemui 

serta 

mempengaruhi 

calon pembeli 

dan menghadapi 

pembeli. 

a. Ketepatan 
mengetahui seni 
menjual. 
b. Ketepatan 
menjelaskan cara-cara 
menemui serta 
mempengaruhi calon 
pembeli. 
c. Ketepatan 
mengetahui 
menghadapi pembeli. 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 
 

a. TM 1 (2x50) 
b. Ceramah 
c. Diskusi 
d. TS : Meringkas 

(menjelaskan tentang 
materi yang telah 
dipelajari dalam kelas) 
dalam bentuk makalah 

 a.  Definisi 
mengetahui seni 
menjual. 
b.  Konsep cara-cara 
menemui serta 
mempengaruhi calon 
pembeli. 
c. Konsep 
menghadapi 
pembeli. 

10 



      

    

  

7 Sub-CPMK-6: 

mampu 

menjelaskan 

strategi 

pemasaran 

a. Ketepatan 
menjelaskan strategi 
pemasaran. 
 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 
 

a.  TM 1 (2x50) 
b. Ceramah 
c. Diskusi 

 a.  Konsep 
menjelaskan strategi 
pemasaran 

5 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: tes tulis dari materi yang telah diajarkan dan menganalisa dari 
suatu kasus marketing mix 

 
   15 

9 Sub-CPMK-7: 

mampu 

menjelaskan 

marketing mix 

dan keuntungan 

menjaga etika 

wirausaha 

a. Ketepatan 
menjelaskan 
marketing mix. 

b. Ketepatan mengetahui 
keuntungan menjaga 
etika wirausaha. 
 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 
 

a.  TM 1 (2x50) 
b.  Ceramah 
c. Diskusi 
d.  TS : Meringkas 

(menjelaskan tentang 
materi yang telah 
dipelajari dalam kelas) 
dalam bentuk makalah 

 a.  Konsep marketing 
mix. 
b.  Definisi 
mengetahui 
keuntungan menjaga 
etika wirausaha. 

10 

10-
11 

Sub-CPMK-8: a. Ketepatan mengetahui 
umkm go online. 

Kriteria: 
a. Ceramah 

a. TM 1 (2x50) 
b. Ceramah 

 a.  Definisi 
mengetahui umkm 

 



 umkm go online 

dan inkubator 

bisnis dalam 

membangun 

startup pada 

perguruan 

tinggi. 

b. Ketepatan mengetahui 
inkubator bisnis dalam 
membangun startup 
pada perguruan tinggi. 

b. Diskusi 
c. Kuis 
 

c. Diskusi 
d. TS : Meringkas 

(menjelaskan tentang 
materi yang telah 
dipelajari dalam kelas) 
dalam bentuk makalah 

go online. 
b.  Definisi 
mengetahui 
inkubator bisnis 
dalam membangun 
startup pada 
perguruan tinggi. 

12-
13 

Sub-CPMK-8: 

umkm go online 

dan inkubator 

bisnis dalam 

membangun 

startup pada 

perguruan 

tinggi. 

a. Ketepatan mengetahui 
umkm go online. 

b. Ketepatan mengetahui 
inkubator bisnis dalam 
membangun startup 
pada perguruan tinggi. 

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 

 

a. TM 1 (2x50) 
b. Ceramah 
c. Diskusi 
d. Feedback 
e. TS : Mengumpulkan 

makalah 
f. BM : Konsultasi 

terhadap materi yang 
akan dipresentasikan. 

 a.  Definisi 
mengetahui umkm 
go online. 
b.  Definisi 
mengetahui 
inkubator bisnis 
dalam membangun 
startup pada 
perguruan tinggi. 

10 



13-
14 

Sub-CPMK-8: 

umkm go online 

dan inkubator 

bisnis dalam 

membangun 

startup pada 

perguruan 

tinggi. 

a. Ketepatan mengetahui 
umkm go online. 

b. Ketepatan mengetahui 
inkubator bisnis dalam 
membangun startup 
pada perguruan tinggi. 

  

Kriteria: 
a. Ceramah 
b. Diskusi 
c. Kuis 

 

a.  TM 1 (2x50) 
b.  Ceramah 
c.  Diskusi 
d.  TS : Rancangan 
membuat hasil karya 
wirausaha 
e. BM : Konsultasi 
terhadap rancangan 
membuat hasil karya 
wirausaha. 

 a.  Definisi 
mengetahui umkm 
go online. 
b.  Definisi 
mengetahui 
inkubator bisnis 
dalam membangun 
startup pada 
perguruan tinggi. 

 

14-
15 

 

 

Off-Classroom 
(Daring): 
Kuliah dan 
Responsi hasil 
karya wirausaha 

Off-Classroom (Daring): 
Kuliah dan Responsi hasil 
karya wirausaha 

Off-Classroom 
(Daring): 
Kuliah dan Responsi 
hasil karya 
wirausaha. 

    

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Tes tulis dari materi yang telah diajarkan dan mengumpulkan hasil karya wirausaha  20 

 



A. DESKRIPSI PEENILAIAN PEMBELAJARAN 

Deskripsi Penilaian Pembelajaran Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan. 

Penilaian dilaksanakan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut.  

a. Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai 

capaian pembelajaran. 

b. Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan 

mahasiswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

c. Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta dari pengaruh subjektivitas. 

d. Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa. 

e. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.  

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian 

antarteman. Penilaian sikap dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan 

dengan tes tertulis, tes lisan, atau penugasan dalam bentuk portofolio atau projek. Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis dibedakan 

menjadI ujian Tengah Semester (UTS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama kegiatan pembelajaran dan 

ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan pembelajaran. Nilai akhir aspek 

pengetahuan dan keterampilan merupakan akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang formulasikanya disepakati antara dosen dan 

mahasiswa dengan ketentuan nilai tugas minimal berbobot 20% dari total nilai. 

B. INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP (S) 

 

Mata Kuliah   : Enterpreneurship 

Kode Mata Kuliah  : MKU3602 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi : Hukum 

Capaian Pembelajaran  : CPL-S1: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

      CPL-S5: Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain. 

      CPL-S10: Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

Dosen Pengampu  : Reza Angga Pratama, M.M 



 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Skor  

Prinsip 

Penilaian 

Sangat Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

 81 

Cukup 

41≤ skor 

 61 

Kurang 

21≤ skor 

  41 

Sangat 

Kurang 

Skor 

    

1 Berdoa Pada setiap pertemuan, awal dan 

akhir  

Edukatif      

2 Memberi salam  sebelum  dan sesudah  

berpendapat 

Edukatif 

Otentik 

     

3 Menghargai pendapat orang lain Edukatif 

Objektif 

     

4 Akidah dan Akhlak Edukatif 

Objektif 

     

5 Penampilan selama proses perkuliahan 

( Rapi, Sopan dan Religius ) 

Otentik 

Objektif 

     

6 Etika ( Perkataan maupun Perbuatan ) 

selama proses perkuliahan berlangsung 

Edukatif 

Akuntabel 

     

7 Kehadiran Mahasiswa Selama Satu 

Semester 

Edukatif 

Transparan 

     

Skor       

 

A. INSTRUMEN PENILAIAN PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP) 

Mata Kuliah : Enterpreneurship 

Kode Mata Kuliah : MKU3602 

SKS : 2 

Capaian Pembelajaran                      :  1. CPL-PP19 : Menguasai dasar-dasar metode penelitian dan penulisan hukum. 

Dosen Pengampu                            : Reza Angga Pratama, M.M 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor Ke 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 

21t. 

Prinsip 

Penilaian 

Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 

81 

Cukup 

41≤ Skor 

‹ 61 

Kurang   

21≤ Skor 

‹ 41 

1.  Pemahaman Dasar Hukum Islam Edukatif       

2. Memahami Tatanan Hukum Indonesia Edukatif      



 

B. INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM (KU) 

 

Mata Kuliah   : Enterpreneurship 

Kode Mata Kuliah   : MKU3602 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi  : Hukum 

Capaian Pembelajaran           :  1. CPL-KU1 : Mampu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya   

Dosen Pengampu                          : Reza Angga Pratama, M.M 

 

Otentik 

3. Penggunaan bahasa yang tepat dan benar 

dalam menyusun tugas 

Edukatif      

4. Pengetahuan seputa Alqur’an dan Praktik 

Ibadah Lainnya 

Otentik 

Objektif 

     

5. Pengetahuan terkait Perkembangan Isu-isu 

Islam di Indonesia 

Otentik      

Skor       

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 
Ke Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21t. 

Prinsip 

Penilaian 

Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 

81 

Cukup 

41≤ Skor 

‹ 61 

Kurang   

21≤ Skor 

‹ 41 

1.  Kemampuan dalam menyampaian ide atau 

gagasan secara, lisan/Tertulis 

Edukatif  

Objektif 

     

2. Kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi Objektif      

3. Penggunaan bahasa yang tepat dan benar saat 

presentasi 

Edukatif 

Akuntabel 

     

4. Keaktifan Mahasiswa dalam forum Otentik      

5. Penguasaan Materi saat perkuliahan 

berlangsung 

Objektif      

6. Kemampuan dalam membaca Alqur’an Edukatif 

Otentik 

     

7 Mampu melaksanakan Tugas 

Indvidu/Kelompok dan Mengumpulkan tepat 

waktu 

Akuntabel      



 

 

C. INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS (KK) 

 

Mata Kuliah   : Entrepreneurship 

Kode Mata Kuliah   : MKU2602 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi  : Hukum 

Capaian Pembelajaran                 :  1. CPL-KK1  : Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus. 

    2. CPL-KK4    : Mampu melakukan penelitian hukum dengan membuat laporan hasil penelitian. 

       Dosen Pengampu   : Syams Kusumaningrum, M.Pd.I 
 

 

 

 

 

 

Skor       

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 
Ke Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21t. 

Prinsip 

Penilaian 

Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 

81 

Cukup 

41≤ Skor 

‹ 61 

Kurang   

21≤ Skor 

‹ 41 

1.  Kemampuan melakukan penelitian ( Pustaa / 

Lapangan ). 

Edukatif       

2. Kemampuan Tata Bahasa yang baik dan 

benar dalam menulis laporan/tugas lainnya 

Otentik 

Objektif 

     

3. Kemampuan dalam membuat dan menyimpan 

dokumen hukum 

Edukatif 

Akuntabel 

     

4. Kemampuan mahasiswa dalam memahami 

dan menafsirkan ayat alqur’an seputar hukum. 

Otentik 

Objektif 

     

5. Cara dan Solusi penyelesaian kasus hukum Edukatif 

Akuntabel 

     

Skor       



 

 

 

Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi 

dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik 

terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 

merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah 

tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi 

kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria 

dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, 

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. 12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri 

 

 

 



 

 

 


