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1.Identitas Aktivitas Pembelajaran Luar Program Studi 

Nama Mata Kuliah KKN  

Bentuk Aktivitas 

Pembelajaran 

KKN 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin 

Semester Ke 7 Bobot sks total 3 sks 

Institusi tempat 

belajar 

Desa Gunungpring, Kecamatan 

Muntilan, Kabupaten Magelang 

Durasi pelaksanaan  6  bulan 

Prasyarat Telah menempuh 100 sks Semester/ 

Tahun Akademik 

 

Dosen Koordinator  Anggota tim 

pembimbing 

 

 

 

2a. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Kode 

CPL 

Rumusan CPL 

S1 Bertakwa kepadaTuhanYangMaha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 

dan  etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain. 

S6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

S8 Menginternalisasi nilai, norma,dan  etika akademik. 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

P1 Menguasai konsep teoritis sains dan  teknologi, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa dan  

perancangan rekayasa yang diperlukan untuk perancangan dan analisis  

P2 Menguasai prinsip dan  isu terkini dalam ekonomi, sosial, teknologi secara umum; 

P3 Mengenali dan menggambarkan prinsip dasar konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan 

manufaktur 

P4 Menguasai pengetahuan tentang konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

P5 Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; cakupan pengetahuan cukup luas untuk memahami 

pengaruh tindakan teknis yang diambil terhadap masyarakat maupun dunia global. 

P6 Menguasai dan mampu   mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya. 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau  keahliannya serta sesuai dengan standar  kompetensi kerja bidang yang  bersangkutan; 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan  menerapkan nilai 

humaniora yang  sesuai dengan bidang keahliannya. 
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KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,dan terukur. 

KU3 Mampu  mengkaji implikasi pengembangan atau  implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai  dengan keahliannya berdasarkan  

kaidah, tata  cara  dan  etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain rekayasa. 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk  skripsi atau  laporan tugas 

akhir,dan  mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU5 Mampu   mengambil keputusan secara  tepat   dalam konteks penyelesaian masalah dibidang 

keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat  baik  

di dalam maupun  diluar lembaganya. 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan  

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah 

tanggung-jawabnya. 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah 

tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KK1 Mampu menerapkan matematika, sains,dan  prinsip rekayasa 

(engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa. Kompleks pada sistem konversi 

energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur. 

KK2 Mampu menemukan sumber masalah pada perancangan konversi energi, material teknik, perancangan 

konstruksi mesin, dan manufaktur melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan  informasi 

berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. 

KK3 Mampu melakukan riset yang  mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa pada 

sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

KK4 Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem konversi energi, material teknik, 

perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan 

dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan(environmental consideration). 

KK5 Mampu merancang sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur 

dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, 

kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan  lingkungan. 

KK6 Mampu memilih sumber daya dan  memanfaatkan perangkat perancangan dan   analisis rekayasa 

berbasis teknologi informasi dan  komputasi yang   sesuai untuk  melakukan aktivitas perancangan 

sistem konversi energi, material teknik, perancangan konstruksi mesin, dan manufaktur. 

 

2b. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mata Kuliah yang 

Disetarakan 

Bo-

bot 

sks 

Kode CPL 

yang 

didukung 

Kode 

CPMK 
Rumusan CPMK  

     

  

  

Total bobot sks 3    

 

3. Referensi 

a.  

b.  
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4. Pengalaman Pembelajaran 

Aktivitas Pembelajaran Durasi Bahan Kajian Referensi 

4. Rincian Aktivitas Pembelajaran    

Aktivitas 1 

Pendampingan Pelatihan Bidang Mesin-mesin 

Otomatis Sederhana untuk karang taruna Desa 

Gunungpring  

8 minggu / 

320 jam 
• Mesin otomatis 

• Mekatronika 

 

 

 

Aktivitas 2 

Perancangan desain alat/mesin pendukung kegiatan 

peternakan dsan pertanian 

 

8 minggu / 

320 jam 
• Desain dan 

Perancangan 

 

Aktivitas 3 

Perancangan desain alat/mesin pendukung 

pengelolaan limbah sampah rumah tangga 

 

8 minggu / 

320 jam 
• Desain dan 

Perancangan 

• Konversi Energi 

 

Asesmen dan Penilaian  1 minggu / 40 

jam 

Evaluasi Semua Aktivitas  

 

5. Monitoring 

Rancangan Monitoring Proses Pembelajaran Pihak yang Memonitor 

Monitoring dilaksanakan pada saat berakhirnya setiap aktivitas baik tertulis maupun forum 

diskusi meliputi pemahaman aktivitas, sikap dan perilaku, serta keaktifan 

 

Monitoring project dilakukan pada akhir project melalui presentasi  

 

6. Asesmen dan Penilaian 

Asesmen Hasil Pembelajaran 
Kode CPL/CPMK 

yang diukur 

Penilai 

Tes tertulis, parameter penilaian meliputi pemahaman aktivitas KK-1, KK-2, KK-3, 

KK-4, KK-5, KK-6 

 

Forum diskusi, parameter penilaian meliputi pemahaman 

aktivitas, sikap dan perilaku, serta keaktifan 

ST-9, PP-1, PP-2, PP-3, 

PP-4, KK-2, KK-3, 

KK-4, KK-5, KK-6, 

KU-, KU-3, KU-5 

 

Presentasi project, parameter penilaian meliputi keluasan 

dampak project, pemahaman aktivitas, sikap dan perilaku, serta 

keaktifan 

ST-9, PP-1, PP-2, PP-3, 

PP-4, KK-2, KK-3, 

KK-4, KK-5, KK-6, 

KU-, KU-3, KU-5 

 

 

7. Evaluasi 

Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 

• Kriteria 1 

• Kriteria 2 

• Kriteria 3 

Kriteria penilaian akhir: 

1. Seminar hasil KKN  

a. Materi/objek KKN  

b. Penyajian 

c. Penguasaan materi 

d. Sikap 
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2. Laporan akhir KKN 

3. Penilaian kemampuan akhir mahasiswa yang akan dimasukkan ke nilai mata kuliah, evaluasinya dilakukan 

sesuai kebutuhan 
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Tanggal : Tanggal : 

Disahkan Oleh Kepala Desa Gunungpring Disiapkan Oleh Dosen Koordinator  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Catatan: 

Asesmen hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa metode asesmen 

berikut: Ujian lisan/wawancara, penugasan proyek, observasi atas kinerja/perilaku, dan portofolio 


