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Abstrak 

 
 Pengembangan kurikulum bebasis kompetensi di tingkat pendidikan tinggi 
menjadi tantangan tersendiri dimana diperlukan sebuah pemahaman komprehensif 
akan proses pembelajaran yang dilakukan seluruh elemen pembelajaran, seperti 
mahasiswa, dosen dan elemen-elemen lain. Selama ini perancangan kurikulum 
berbasis kompetensi yang dituangkan dalam rencana pembelajaran mengalami 
berbagai kendala dalam perumusannya, diantaranya adalah kurangnya 
pemahaman akan reasoning dan alasan filosofis yang kurang kuat atas metoda dan 
strategi pembelajaran yang dipilih. Hal tersebut menimbulkan berbagai kasus 
tumpang tindih baik tujuan, metoda ataupun kebutuhan mata ajar yang diajarkan. 
Penggunaan konsep Design Thinking yang didalamnya mengedepankan proses 
Discovery-Interpretation-Ideation-Experimentation-Creation ternyata mampu 
diterapkan dalam pola pengembangan dan pelaksanaan proses pembelajaran  yang 
inovatif.  Konsep ini dapat membantu mahasiswa untuk menguasai kompetensi yang 
ditentukan. Dalam pengembangan rencana program dan pembelajaran, konsep ini 
diturunkan dalam bentuk matriks yang menjelaskan secara sitematis. Dimulai 
dengan perumusan tujuan kompetensi, proses pengembangan kemampuan afektif, 
psikomotorik dan kognitif yang diinginkan, pengembangan metoda pembelajaran, 
rumusan raihan kompetensi per kelompok pertemuan mata kuliah hingga 
pencapaian utuh kompetensi yang diharapkan. Dengan konsep ini, proses  
pembelajaran melalui tahapan belajar kreatif yang mampu menciptakan 
pemahaman keilmuan dan praktek yang lebih efektif. 
 
Kata kunci : Kompetensi, Pembelajaran, Kreatif, Design Thinking, Kurikulum 
 
1. Pendahuluan 
 Pengembangan perencanaan dengan kaidah Design Thinking ini muncul 
atas berbagai permasalahan yang timbul ketika sebuah kurikulum direncanakan 
tanpa dasar yang kuat dengan melibatkan berbagai aspek yang perlu 
dipertimbangkan. Kurikulum berbasis kompetensi mengisyaratkan bermacam-
macam kompetensi yang spesifik yang harus dicapai melalui proses pembelajaran 
yang baik. Kondisi yang diinginkan perlu memlalui proses yang baik dan 
terencana, sehingga perlu dilakukan sebuah pendalaman dalam melakukan 
perencanaan pembelajaran agar kompetensi dapat terwujud dengan proses yang 
tepat dan reasoning yang tepat serta dapat dipetakan dengan jelas. 
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 Panduan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan 
dan kebudayaan mengenai proses pembuatan rencana pembelajaran memang 
telah cukup baik, namun di lapangan banyak ditemukan para dosen yang bingung 
bagaimana menyusun sebuah rencana pembelajaran yang baik. Selama ini yang 
dominan sesuai dengan panduan adalah mengenai kompetensinya dan tidak 
secara sekuensial menerangkan bagaimana menerapkan berbagai proses yang 
tepat. Banyak pengajar atau dosen melakukan strategi pembelajaran yang kurang 
tepat dengan metoda pembelajaran yang tumpang tindih dengan tidak 
memperhatikan runutan kebutuhan paling dasar hingga paling tinggi. Kondisi ini 
mengakibatkan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
tahapan-tahapan yang dibutuhkan agar sasaran kompetensi diraih sepenuhnya 
diakhir pembelajaran. Dalam penyusunan rencana pembelajaran yang dirancang 
untuk mencapai kompetensi tersebut, dalam makalah ini akan dirancang sesuai 
dengan kaidah Design Thinking.  

 
Design Thinking 
 Design Thinking adalah sebuah pola pemikiran dari kaca mata desainer 
yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented. 
Di beberapa negara, kaidah ini telah dikembangkan dalam berbagai bidang seperti 
dunia   bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan 
hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Design Thinking juga 
diterapkan dalam bidang pendidikan, contoh yang populer adalah Design Thinking 
for Educators. 
 Design Thinking mengkolaborasikan proses-proses sistematis yang 
berpusat pada manusia sebagai penggunanya melalui proses terencana sehingga 
menghasilkan perubahan perilaku dan kondisi yang sesuai harapan. Terdapat 
empat pilar dalam Design Thinking, yakni pilar keseimbangan, kerangka berpikir, 
penguunaan alat/toolkits dan pola pendekatan (Glinski, 2012). 
 Kesetimbangan merupakan pilar pertama dalam kaidah Design Thinking, 
konsep kesetimbangan akan kebutuhan digunakan untuk membuktikan bahwa 
sebuah inovasi harus dapat diselenggarakan dan dibuktikan dengan sebuah 
penciptaan. Dalam dunia bisnis, banyak reasoning dilakukan secara induktif,  
sedangkan cara deduktif sering digunakan untuk memprediksi kondisi di masa 
yang akan datang. Kondisi lain terjadi di dunia desainer, resoning dilakukan secara 
abduktif untuk menemukan konklusi tanpa kebenaran eksplisit, sehingga yang 
perlu dilakukan adalah dengan menyeimbangkan kedua mazhab dan pemikiran di 
atas. Pilar kedua adalah adanya kerangka berpikir yang tepat. Dalam proses 
berinovasi dibutuhkan pencarian ide-ide baru dengan melakukan penelitian, pola 
interaksi dan mempelajari mengenai apa yang baru dan datang untuk 
menginformasikan untuk menghasilkan sebuah persepi yang berpusat pada 
manusia (human-centered). Pada pilar yang ketiga adalah alat atau toolkit. Proses 
inovasi membutuhkan cara-cara baru dalam mempresentasikan ide-ide. Banyak 
perancang melakukan berbagai cara seperti menggambar, mengilustrasikan, 
membuat prototipe, proses bercerita, komuniksi verbal dan berbagai dokumentasi 
dilakukan untuk mempresentasikan ide. Dalam dunia nyata, hal-hal tersebut 
dilakukan dan dieksplorasi untuk dapat mengkomunikasikan ide dengan lebih 
efektif. Pilar yang terakhir adalah pola pendekatan. Proses inovasi dapat menjadi 
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proses organisasi yang sistematis, dan Design Thinking adalah sebuah proses 
bermain dan belajar yang menarik dan mampu menstimulasi pelakunya dengan 
sangat baik. Namun jika tanpa kerangka berpikir dan berkegiatan yang baik maka 
proses inovasi tidak akan berjalan dengan baik. 
 Dengan empat pilar tersebut, Design Thinking dapat melengkapi proses 
pembelajaran agar proses penguasaan kompetensi dapat berjalan lebih efektif 
dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan menstimulasi mahasiswa 
untuk mampu berpikir secara kreatif dan kritis. Design Thinking yang didalamnya 
mengedepankan proses Discovery-Interpretation-Ideation-Experimentation-
Creation ternyata dapat diterapkan dalam pola pengembangan dan pelaksanaan 
proses pembelajaran  yang inovatif seperti diilustrasikan pada Gambar 1 berikut. 
 

 
 

Gambar 1. Proses pembelajaran dengan kaidah Design Thinking 
  
 Dalam konsep pembelajaran tradisional kecenderungan yang terjadi adalah 
pola pembelajaran berbasis 1. Behaviorisme (mengerti dan mengingat) dimana 
pembelajaran berlangsung atas reaksi pada stimulasi eksternal, 2. 
Konstruksiorisme (penciptaan dan evaluasi) diamana pembelajaran adalah proses 
dari perolehan dan penyimpanan informasi dan 3. Kongnitivitas (analisa dan 
aplikasi) dimana pembelajaran merupakan proses dari membangun realitas 
subjektif. Pada era digital seperti saat ini berkembang basis konektivisme 
(pengenalan, pemahaman dan konektivitas) dimana proses pembelajaran 
dilakukan dengan menghubungkan titik-titik sumber informasi yang ada.  Ketika 
teori pembelajaran tradisional di atas yang dikolaborasikan dengan proses 
pembelajaran kontektivitsme pada masa digital maka akan dilahirkan sebuah 
proses pembelajaran yang lengkap. 
 Untuk mendapatkan hasil yang lengkap dengan proses pembelajaran yang 
sesuai pada saat ini, maka dengan menerapkan kaidah Design Thingking, proses 
pembelajaran mampu mengkolaborasikan kebutuhan saat ini dengan 
memperhatikan berbagai aspek dalam pendidikan dan pengembangan 
kemampuan ilmiah. Design Thinking juga mengakomodir untuk dapat 
mengembangkan kemampuan otak kiri yang menyangkut kemampuan menulis, 
bahasa, keterampulan sains, matematika dan logika sekaligus mensinergikannya 
dengan kemampuan otak kanan dimana mengeksplorasi kreatifitas, kesadaran 
spasial, imajiansi, dimensi, musik, seni dan lainnya. 

 
2. Faktor Kesuksesan Edukasi dan Pembelajaran 

Microsoft (2006) mengungapkan bahwa suatu proses pendidikan dan 
pembelajaran mencakup beberapa hal yang harus dipenuhi seperti :  

Proses 
Discoery 

• (pola pendekatan) 

Interpretasi 

• (pembelajaran dan 
penafsiran) 

Ideasi 

• Penciptaan peluang 

Experimantasi 

• Membangun ide 

Implementasi 

• Prose 
pengembangan 
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 Keunggulan individu (membangun tim yang efektif, simpati, fokus pada 
pelanggan, humor, integritas dan kepercayaan, keterampilan interpersonal, 
kemampuan menyimak, kemampuann mengelola hubungan, mengelola visi 
dan tujuan, memotivasi orang lain, negosiasi, pembelajaran dan 
pengembangan pribadi menghargai keberagaman) 

 Keberanian (mengenali bakat, manajemen konflik, mengatur dan 
mengendalikan keberanian) 

 Keterampilan operasional (mengembangkan orang lain, mengarahkan 
orang lain, mengelola dan mengukur kinerja, pengelolaan melalui proses 
dan sistem, pengorganisasian, perencanaan, pengaturan prioritas, 
manajemen waktu, pengambilan keputusan dengan waktu yang tepat 

 Keterampilan berorganisasi (kenyamanan dalam sebuah kewenangan, 
ketangkasan berorganisasi, keterampilan presentasi, komunikasi tertulis) 

 Keterampilan strategis (kreativitas, kemampuan berhadapan dengan 
ambiguitas, kualitas keputusan dan pemecahan masalah, fungsional / 
keterampilan teknis) 

 Kecerdasan  intelektual  (belajar dengan cepat, manajemen inovasi  dan 
ketangkasan strategis, teknis pembelajaran) 

 Hasil (berorientasi aksi,mendorong pada hasil) 
 Poin-poin di atas adalah contoh dari variabel-variabel yang dapat 
diadaptasi sebagai indikator keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran. 

 
3. Design Thinking dan Proses Pembelajaran dengan Project Based Learning 
 Proses pengembangan program pembelajaran memerlukan sebuah tahapan 
yang lengkap yang mampu membangun kompetensi secara  utuh. Tahapan-
tahapan ini memperkenalkan mahasiswa dalam pembelajarannya pada 
keterampilan-keterampilan untuk menguasai keterampilan berpikir kritis yang 
meliputi: kemampuan penguasaan pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, 
kemampuan menganalisa dan sintesa serta kemampuan mengevaluasi. Dalam 
penjabarannya pola pembelajaran dengan pendekatan ini dapat dijabarkan dengan 
lengkap dalam bentuk pembelajaran berupa Project Based Learning (PBL).  

PBL dapat diadopsi dalam pembelajaran dengan konsep Design Thinking 
karena PBL dapat mengadaptasi berbagai kebutuhan atas tahapan-tahapan yang  
Design Thinking perlukan. PBL dilakukan dalam kerangka keseluruhan proses 
pembelajaran. Namun pada setiap tahapannya, strategi pembelajaran dapat 
memiliki berbagai berbentuk seperti self directed learning, discovery learning, small 
group discussion, cooperative learning, simulasi, collaborative learning atau strategi 
lain yang sesuai dengan kebutuhan dan turunan dari stategi pembelajaran makro. 

Keterkaitan Design Thinking dengan strategi pembelajaran PBL dapat 
dirancang agar sebuah project yang dirancang dalam pembelajaran mampu 
memiliki fokus yang signfikan pada konten pengetahuan dan keterampilan yang 
diturunkan dari standard serta konsep-konsep kunci sesuai dengan mata kuliah 
yang diampu.  

Sebuah project dalam pembelajaran yang dirancang harus mampu 
mengakomodir kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa pada abad 21. 
Kemampuan tesebut antara lain; kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, 
kemampuan berkolaborasi dan komunikasi. Kemampuan-kemampuan inilah yang 
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keseluruhannya akan diajarkan dan diadposi dalam proses pembelajaran PBL. PBL 
juga dirancang agar mampu menuntut mahasiswa untuk mampu melakukan 
penelaahan mendalam dengan teliti, melakukan berbagai pertanyaan terstruktur, 
penelaahan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki serta 
mengembangkan jawaban-jawaban yang didapatkan. Dalam PBL juga 
dikembangkan kemampuan untuk mengorganisir perancangan tugas, 
mengeluarkan berbagai pertanyaan yang terarah,  mengembangkan kebutuhan 
untuk mencari tahu, mengembangkan keterampilan, memancing mahasiswa untuk 
mampu memberikan pendapat, sarana umpan balik dan mengembangkan 
kemampuannya untuk presentasi di depan umum.  

Strategi pembelajaran ini pada umumnya disukai oleh mahasiswa, dari hasil 
studi 80% mahasiswa menyukai cara pembelajaran ini (Graber, 2012). Menurut 
Skillen dan Shery (2012) PBL juga mampu meningkatkan efektifitas pembelajaran 
seperti diilustrasikan pada Gambar 2 sbb: 

 
Gambar 2.Efektivitas Pembelajaran PBL (Skillen dan Shery, 2012) 

 
Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan stratgi PBL 

yang kemudian mengkolaborasikannya dengan kaidah Design Thinking dengan 
tahapan-tahapan yang terstruktur dapat dilakukan secara sinergis untuk 
mendapatkan pola pembelajaran kreatif yang berdampak pada penguasaan 
kompetensi. 
 
4. Pengembangan Rencana Program dan Pembelajaran Kreatif dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi   
Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana secara terstruktur perencanaan 

program dan pembelajran kreatif dalam kurikulum berbasis kompetesdilakukan. 
Tahapan-tahapan yang dilakukan diilustrsikan pada Gambar 3 berikut: 
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Gambar 3. Tahapan Pengembangan Perencanaan Program Pembelajaran 

 
Tahapan pengembangan program pembelajaran dimulai denggan 

perumusan mata kuliah yang diturunkan dari kompetensi program studi. 
Perumusan kompetensi per mata kuliah atau kelompok mata kuliah perlu 
dicermati lebih lanjut agar tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi. 
Langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi pembelajaran yang ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan agar dapat mengadopsi strategi pembelajaran PBL dan 
kemudian menetapkan kompetensi khusus per kelompok pembelajaran.  

Kelompok pembelajaran adalah kelompok pertemuan dimana tahapan-
tahapan memakan waktu satu, dua atau hingga tiga pertemuan untuk membentuk 
sub-kompetensi yang akan dilengkapi pada kelompok pertemuan berikutnya 
untuk memperoleh sub-kompetensi yang lebih tinggi. Proses ini dilakukan juga 
pada proses penyusunan bobot pencapaian kompetensi dan penilaian, penetapan 
kemampuan akhir yang diharapkan, penetapan materi pembelajaran, capaian 
pembelajaran, strategi pembelajaran setiap kelompok tahapan pembelajaran, 
penetapan kriteria penilaian hingga pada akhirnya merancang rancangan tugas 
dan rubrik. Kegiatan perumusan ini berlangsung sekuensial secara bertahap dan 
tidak dapat dilakukan secara acak. Tahapan ini dirancang agar dapat tercapai 
faktor-faktor kesuksesan edukasi dan pembelajaran yang diinginkan.  
 
5. Perumusan Teknis Perancangan Program Pembelajaran 
 Kunci utama dari perancangan program pembelajaran kreatif ini adalah 
dengan mengacu pada tahapan Design Thinking dan tahapan pencapaian 
kemampuan Kognitif berdasarkan Taxonomi Bloom (Revised) untuk menjanin 
tercapainya kompetensi yang diharapkan. Selain itu juga diperhatikan tahapan 
pengembangan kemampuan afektif dan psikomotorik seperti dijelaskan pada 
Gambar 4 berikut ini. 

Tahapan 
Pengembanga

n 

1. Kompetensi 
mata kuliah 

2. Metode 
pembelajaran 

3. Proses 
penguasaan 
kompetensi 

4. Perumusan 
kompetensi per 

kelompok 
pertemuan 

5. Perumusan 
bobot 

pencapaian 
kompetensi 

6. Perumusan 
kemampuan 

akhir apk yang 
diharapkan 

7. Materi 
pembelajaran / 
bahan kajian 

8. Capaian 
pembelajaran 

9. Strategi / 
bentuk 

pembelajaran 

10. Kriteria 
(indikator) 
penilaian 

11. Rancangan 
tugas 

12. Rancangan 
rubrik 

Selesai 
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Gambar 4. Bloom's Taxonomy “Revised” (Diadaptasi dari Krathwohl, 2001) 
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Proses penyusunan program kemudian disusun dengan mengunakan 

sistem matriks yang dirancang untuk memenuhi 16 kali pertemuan dengan 
tahapan Design Thinking dari mulai proses discovery hingga creation/evolution.  
Perancangan ini menggunakan matriks dengan harapan bahwa dalam proses 
pengisian rencana pembelajarannya akan sistematis, terencana dan tidak akan 
terjadi tumpang tindih baik itu mata kuliah, strategi pembelajaran, pencapaian 
kompetensi, penilaiaan hingga rubrik yang dirancang untuk mengetahui hasil 
evaluasi capaian pembelajaran.  

Berikut ini dijelaskna rencana program dan pembelajaran semester dengan 
kaidah Design Thinking dengan pola matriks yang terdiri dari dua belas martriks 
isian yang terstruktur dimana susunan matrik yang dijelaskan berikut ini tidak 
dapat dubah-ubah dan harus diisi sesuai dengan urutan agar runut dan 
mempernudah logika pemilihan matriks selanjutnya sehingga reasoning untuk 
setiap kebutuhan per elemennya dapat dijawab dan dikomparasi. 

 

 
Gambar 5. Rencana program dan pembelajaran semester 

 
 Pada matriks nomor satu sampai dengan empat di atas, program dan 
pembelajaran semester di atas disusun berdasarkan tahapan Design Thinking yang 
dikolaborasikan dengan metoda pembelajaran berbasis proyek (PBL) sebanyak 16 
kali pertemuan per mata kuliah per semester dengan pencapaian akhir berupa 
penguasaan kompetensi. 
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Gambar 6. Perumusan bobot pencapaian kompetensi dan penilaian 
 

Matriks nomor lima merupakan matriks perencanaan perumusan bobot 
pencapaian kompetensi dan penilaian yang dirancang secara bertingkat. 
Rancangan bertingkat ini ditujukan agar pada akhir pertemuan mahasiswa dapat 
mendapatkan kompetensi secara utuh (100%) sesuai yang direncanakan. Pada 
proses pembelajaran tidak ada proses ujian tengah semester maupun ujian akhir 
semester. Proses penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung 
selama satu semester. Penilaan selama proses pembelajaran secara berkelanjutan 
yang dilakukan pada mahasiswa akan menjaga objektivitas penilaian dan memacu 
mahasiswa untuk tetap berada pada performasinya yang baik. Untuk penjelasan 
rinci mengenai hal-hal yang menyangkut penilaian akan dijelaskan lebih detil pada 
matriks nomor 10 dan 11 yakni matriks kriteria penilaian dan matriks rancangan 
tugas.   
 

 
Gambar 7. Perumusan kemampuan akhir APK yang diharapkan 
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Perumusan kemampuan akhir dirancang agar tidak hanya mencakup faktor 
akademis, melainkan faktor-faktor kompetensi secara menyeluruh yang meliputi 
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Setiap tahapan dimulai dari tahapan 
dasar hingga pencapaian semua APK terpenuhi sesuai dengan taksonomi Bloom. 
Tahapan pencapaian APK dapat disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian 
kompetisi masing-masing mata kuliah atau target pencapaian program studi. 

 

 
 

Gambar 8. Materi pembelajaran/bahan kajian 
 

Materi pembelajaran pada matriks nomor 7 di atas masih disesuaikan 
dengan tahapan Design Thinking juga disesuaikan dengan tahapan pencapaian 
kemampuan APK pada matriks 6. Materi pembelajaran harus dimulai dengan 
upaya penguasaan kemampuan dasar yang jika pada Design Thinking tahapan ini 
adalah penguasaan aspek pengamatan dan pemahaman. Materi pembelajaran atau 
mata ajaran dari mata kuliah yang ditetapkan adalah hasil yang diturunkan dari 
kemampuan dan kompetensi yang diinginkan. Hal yang serupa juga dilakukan 
untuk tahapan-tahapan selanjutnya, seluruh mata ajaran dirancang sesuai dengan 
kelompok sub-kompetensi pada kelompok tahapan pembelajaran seperti observe, 
synthetize, brainstorming, vote, prototyping dan creation.  Kata prototyping dan 
create dalam tahapan ini jika digunakan pada mata kuliah yang tidak berorioentasi 
produk dapat mengacu pada pembuatan tulisan, makalah, perumusan ide, 
perumusan karya tulis dan lain-lain. 

 

 
Gambar 9. Capaian pembelajaran 
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Pada matriks nomor delapan di atas, perumusan capaian pembelajaran 
tidak dimaksudkan untuk dapat digunakan secara umum, matriks di atas adalah 
contoh untuk merumuskan capaian-capaian yang ingin dicapai dalam sebuah 
proses pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat dimodifikasi seusai dengan 
kebutuhan masing-masing kajian. 
 

 
 

Gambar 10. Strategi/bentuk pembelajaran 
 

Terdapat banyak sekali jenis strategi pembelajaran, pada matriks nomor 9 
di atas. Strategi pembelajaran yang bermacam-macam dapat disesuaikan dengan 
rumusan sesuai tujuan dan fungsi matriks-matriks sebelumya terutama pada 
matriks nomor enam dan tujuh. Strategi pembelajaran ini diturunkan dari matriks 
diatasnya agar didapatkan konsistensi dari tahap awal hingga akhir sehingga 
reasoning-nya dapat dipetakan dengan jelas. 

 

 
 

Gambar 11. Kriteria penilaian 
 

Pada matriks nomor 10, kriteria penilaian di atas adalah contoh dan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kriteria ini perlu disusun untuk 
menjelaskan secara transparan aspek apa saja yang dinilai. Lebih jauh lagi adalah 
untuk menjelaskan bahwa pada setiap tahapannya memiliki strategi pembelajaran 
yang berbeda dengan kriteria yang berlainan dalam penilaianya. Degan pemetaan 
kriteria ini dimungkinkan bagi dosen untuk tidak melakukan pengulangan atau 
tumpang tindih terhadap berbagai kebutuhan untuk mencapai kompetensi akhir. 
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Gambar 12. Rancangan tugas 
 

Matriks no. 11 di atas menerangkan contoh dalam proses perancangan 
tugas. Perancangan tugas ini adalah turunan dari matriks-matriks sebelumnya. 
Rancangan tugas ini juga menjelaskan mengenai tujuan tugas pada setiap 
tahapannya, uraian tugas, objek garapan, yang harus dikerjakan, batasan tugas, 
metode pelaksanaan tugas hingga kriteria penilaian yang jelas. Matriks ini 
membantu untuk menjaga transparansi dan menghindari dari tumpang tindih 
tugas yang sama serta membantu untuk mengerucutkan tugas agar searah dengan 
kompetensi.  
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Gambar 13. Rancangan rubrik 
 

Pada matriks nomor 12 di atas diadaptasi dari format penilaian California 
State University yang dikolaborasi dengan kaidah Design Thinking yang meliputi 
rubrik untuk evaluasi perkembangan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran. Beberapa kemampuan tersebut diurut dari kemampuan 
dasar hingga kemampuan tinggi, seperti kemampuan presentasi, penguasaan 
konten, konsep pemikiran, pelaksanaan tugas, proses pencarian informasi, 
interaksi sosial, kreativitas, kompetensi teknologi, kepemimpinan, transfromasi 
informasi dan partisipasi.  

 
6. Kesimpulan 

Dalam Design Thinking yang biasa digunakan dalam proses perancangan 
produk dan berkembang pada proses-proses lain pada berbagai bidang seperti 
politik, sosial dan bisnis, ternyata juga dapat membantu untuk mengembangkan 
pola pembelajaran kreatif yang berbasis kompetensi. Dengan Design Thinking, 
proses penyusunan rencana pembelajaran menjadi lebih mudah, transparan, 
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terstruktur dan dapat berakibat pada meningkatnya efektifitas pembelajaran. 
Perencanaan program dilakukan dengan membuat matriks-matriks penrencanaan 
yang merupakan hasil dari kolaborasi antara Design Thinking, PBL dan juga pola 
pembelajaran lain untuk mendapatkan kompetensi tertentu. Keunggulan dari 
penggunaan matriks terstruktur ini adalah kemampuan penurunan item-item 
kebutuhan secara konsisten dan menjaga tumpang tindih satu dengan yang 
lainnya. Dengan intergrasi konsep-konsep tersebut diharapkan akan terbangun 
atmosfer akademis yang kuat yang berapadu dengan atmosfer kreatifitas. Pada 
akhirnya, keilmuan yang ditransfer dapat diterima oleh mahasiswa sebagai 
kebutuhan yang tumbuh secara sadar melalui proses yang benar dan berakibat 
pada penguasaan kompetensi yang baik. Selain hal tersebut,  
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