
 

 

 

LAPORAN HIBAH PEMBUATAN RPS MATA KULIAH 

BERBASISCASE METHOD DAN  

TEAM BASED PROJECT LEARNING 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN AKREDITASI PRODI 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

 

 

Nama Ketua Pengusul  : Dini Budiani, B.Eng., M.Ed (0025038507) 

Anggota    : Nana Rahayu, B.Com., M.Si (0012077906 ) 

  Adisthi Martha Yohani, S.S, M.Pd (0423038603 ) 

  Dr. Merri Silvia Basri,S.S., M.Pd ( 0010017901) 

   

   

 

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU 

PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS RIAU 

NOVEMBER 2021 



2 

 

HALAMAN PENGESAHAN  
 

 

1. 1. Judul Kegiatan   : Hibah Penyusunan RPS Mata kuliah dengan    

Penerapan  Case Method dan Team Based    

Project Learning  

2. Koordinator Prodi   : Dini Budiani, B.Eng., M.Ed 

3. Ketua Pelaksana   :   

a. Nama Lengkap   : Dini Budiani, B.Eng., M.Ed 

b. Jenis Kelamin   : Perempuan  

c. NIP/ NIDN    : 198503282015042001/ 0025038507 

d. Jabatan Struktural   : Koordinator Prodi 

e. Jabatan Fungsional   : Asisten Ahli 

f. Prodi     : Pendidikan Bahasa Jepang  

g. Alamat Kantor   : Kampus Binawidya, Km 12,5 Simpang baru   

Panam  

h. Telp / Fax   :  

i. Alamat Rumah   : Jl. Datuk Setia Maharaja Gang Kempas no 1  

   Pekanbaru 

j. Telp /Fax/E-mail/ HP  : dini.budiani@lecturer.unri.ac.id  

  081261733528 

4. Jangka Waktu Kegiatan   : 6 bulan   

5. Pembiayaan    : dana BOPTN   

a. Jumlah Biaya yang diajukan  : Rp. 14.000.000; 

 

        Pekanbaru, 12 November 2021 

 Koordinator Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang 

 

 

 

 

                   Dini Budiani, B.Eng., M.Ed 
                    NIP. 198503282015042001 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dini.budiani@lecturer.unri.ac.id


3 

 

A. PENDAHULUAN  

Prodi Pendidikan Bahasa Jepang (PBJ) merupakan salah satu prodi di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang berdiri sejak sejak 6 

Mei 2005 dengan SK pendirian Program Studi dengan no 1336/D/T/2005. Saat ini, 

Prodi PBJ terakreditasi BAN PT dengan penilaian B dan berlaku sampai Oktober 

2023.  

Dalam proses pembelajarannya,  Prodi PBJ sudah melaksanakan rekonstruksi 

kurikulum sebanyak 3 kali yaitu di tahun 2009, 2014 dan 2020. Proses rekonstruksi 

kurikulum ini terjadi karena Prodi PBJ berusaha mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan pendidikan bahasa asing dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi di kalangan masyarakat.  

Pada kurikulum tahun 2020, Prodi PBJ melihat ketercapaian pembelajaran 

sejauh ini belumlah memuaskan. Di satu sisi, perkembangan teknologi menuntut  

lulusan universitas yang memiliki kreatifitas, kemampuan berfikir kritis, kemampuan 

berkomunikasi dan berkolaborasi (4C). Selanjutnya, dari sisi perkembangan 

penelitian pendidikan bahasa Jepang diketahui bahwa pembelajaran yang terpusat 

kepada pengetahuan kebahasaan saja semakin tidak relevan digunakan untuk 

mengasah kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran bahasa Jepang hendaknya 

bersifat komunikatif dengan konteks yang jelas dan memberikan porsi belajar aktif 

yang lebih banyak.  

Terlebih lagi, di awal tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

mengeluarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 mengenai Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM). Program MBKM ini memberikan hak kepada mahasiswa 

maksimal 3 semester (setara dengan 40 sks) untuk melaksanakan pembelajaran di luar 

kampus melalui 8 bentuk kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, asistensi mengajar, 

magang, proyek mandiri, proyek kemanusiaan, KKN tematik, penelitian dan kegiatan 

kewirausahaan.  Hal ini tentunya berpengaruh terhadap implementasi kurikulum 

dalam pembelajaran. Berangkat dari berbagai hal tersebut, sejak pertengahan tahun 

2019 sampai  dengan Agustus 2020, tim kurikulum Prodi PBJ mencoba untuk 
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memikirkan kembali kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran.  

Kurikulum yang merupakan master plan pembelajaran dan pada tahun-tahun 

sebelumnya memiliki paradigma sebagai ‘sebuah perencanaan mengenai hal apa saja 

yang akan dipelajari’, berubah menjadi ‘perencanaan mengenai target apa yang akan 

dicapai melalui proses pembelajaran’. Berkenaan dengan itu, di tahun 2020, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan meminta seluruh Prodi di lingkungannya untuk 

merekonstruksi kurikulum berdasarkan pemikiran outcome-based education (OBE). 

Tim kurikulum kemudian memikirkan profil lulusan dan memetakan kemampuan apa 

saja yang diharapkan dapat dicapai melalui gambaran profil lulusan tersebut melalui 

capaian pembelajaran lulusan (CPL). Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), tim kurikulum memetakan 12 capaian sikap, 9 capaian 

pengetahuan, 11 capaian keterampilan umum dan 9 keterampilan khusus. CPL yang 

telah dipetakan tersebut kemudian diamanatkan pada 68 mata kuliah (MK) yang 

dilaksanakan di Prodi sejak semester 1 sampai semester 8. 

Kurikulum tahun 2020 yang telah disusun ini kemudian diimplementasikan 

pertama kali pada mahasiswa angkatan 2020/2021. Walaupun begitu, penyusunan 

dokumen kurikulum serta rencana pembelajaran semester (RPS) belumlah selesai 

disusun karena berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Prodi PBJ. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat perguruan tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepmen no 3/M/2021 menetapkan 

8 Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN sebagai standar pengukuran kinerja perguruan 

tinggi. Dari 8 indikator tersebut, salah satunya menyebutkan mengenai kelas yang 

kolaboratif dan partisipatif (IKU 7).  Dalam IKU 7 tersebut, secara spesifik 

disebutkan, kinerja  perguruan tinggi diukur berdasarkan metode pembelajaran 

berbasis kasus dan berbasis proyek tim yang dilakukan di institusi tersebut.  

Pada IKU 7 dijelaskan bahwa metode pembelajaran berbasis kasus (case 

method) merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan 

kasus atau masalah. Di dalam penerapan case method, mahasiswa berperan sebagai 

protagonis yang berusaha memecahkan masalah. Untuk itu, mereka perlu melakukan 
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analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan 

diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Di kelas 

yang menerapkan case method tersebut, mahasiswa berdiskusi secara aktif dengan 

mayoritas percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sementara dosen berperan 

sebagai  fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan 

mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 

Sedangkan pada penerapan team based project learning, mahasiswa dituntut 

untuk mengerjakan tugas secara berkelompok dalam jangka waktu yang lama. 

Kelompok mahasiswa diberikan masalah atau pertanyaan kompleks lalu diberikan 

ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Selain itu, kelompok 

diwajibkan untuk mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan 

kelas atau kepada penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang 

konstruktif. 

Untuk memenuhi IKU Universitas Riau dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di dalam Prodi, maka Prodi PBJ mengajukan hibah untuk membuat 

RPS mata kuliah yang menerapkan case method dan team based project learning. 

Dalam pembelajarannya. Hasil dari kegiatan hibah dijabarkan pada laporan ini.  

 

 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 

Dari dana hibah yang didapatkan, Prodi PBJ melakukan beberapa kegiatan di 

antaranya (1) Rapat penyamaan persepsi mengenai metode pembelajaran case method 

dan team based project learning yang dilakukan dalam bulan Agustus 2021, (2) 

Rapat kerja penyusunan RPS secara Luring pada tanggal 24-25 September 2021, (3) 

Rapat kerja pelaksanaan revisi RPS dan penginputan kurikulum di aplikasi e-OBE 

(website https://kurikulum.unri.ac.id), (4) Pencetakan dokumen kurikulum dan buku 

saku kurikulum mahasiswa  

1. Tujuan Kegiatan  

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :  

https://kurikulum.unri.ac.id/
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a. Penyamaan persepsi mengenai case method dan team base project learning 

dan strategi pengimplementasiannya dalam mata kuliah yang disajikan di 

Prodi PBJ. 

b. Menentukan pembagian kerja yang merata di antara dosen Prodi dalam 

penyusunan RPS sehingga setiap dosen memiliki pemahaman mengenai 

metode pembelajaran case method dan team base project learning yang 

akan diterapkan 

c. Tersusunnya dokumen kurikulum Prodi PBJ sebagai salah satu dokumen 

kelengkapan administrasi Prodi yang dibutuhkan saat akreditasi  

d. Tersedianya RPS bagi mata kuliah yang disajikan di Prodi PBJ  

e. Terdokumentasinya RPS mata kuliah yang menerapkan metode 

pembelajaran case method dan team base project learning  

f. Terinputnya kurikulum dan RPS Prodi PBJ di aplikasi e-OBE (website 

https://kurikulum.unri.ac.id). 

g. Tersedianya buku saku kurikulum bagi mahasiswa yang praktis dan dapat 

menginformasikan hal-hal penting terkait kurikulum dan program MBKM 

kepada mahasiswa 

2. Manfaat Kegiatan  

Selain mencapai tujuan diatas kegiatan ini juga memiliki beberapa manfaat, 

yaitu :  

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan Dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran di Prodi yang berbasis case method dan team base project 

learning 

b. Dengan tersusunnya perencanaan pembelajaran (RPS) yang menerapkan 

case method dan team base project learning, diharapkan pembelajaran di 

Prodi PBJ dapat lebih berpusat kepada mahasiswa sehingga bisa 

memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna kepada mereka 

c. Kurikulum dan RPS Prodi PBJ yang terinput ke dalam sistem e-OBE dapat 

memudahkan berbagai pihak untuk mengakses sehingga perencanaan 

https://kurikulum.unri.ac.id/
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pembelajaran menjadi transparan 

d. Terinputnya kurikulum dan RPS ke dalam sistem e-OBE dapat 

memudahkan pelaksanaan program MBKM 

e. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai kurikulum, RPS dan program 

MBKM sejak dini sehingga mereka dapat merancang studi mereka sendiri 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 

f. Tercapainya IKU 7 di Prodi PBJ dan berkontribusi terhadap tercapainya 

IKU 7 di Universitas Riau 

g. Penjaminan mutu pembelajaran di Prodi PBJ 

 

C. WAKTU DAN TEMPAT  

Kegiatan hibah dilaksanakan sesuai dengan timeline berikut. 

N

o 

Kegiatan Juli Agus Sep Okt Nov 

1 Penyamaan persepsi dan pendalaman 

pemahaman mengenai case method dan team 

based project learning 

     

2 Pembagian tugas penyusunan RPS      

3 Penyusunan dokumen kurikulum dan RPS 

berbasis case method dan team based project 

learning oleh masing-masing dosen 

     

4 Revisi RPS tahap 1 dan penyempurnaan RPS 

pada rapat kerja Prodi 

     

5 Revisi tahap 2: finalisasi RPS yang dilakukan 

dosen dan sosialisasi e-OBE kepada dosen 

     

6 Penginputan kurikulum dan RPS ke dalam 

aplikasi e-OBE 

     

7 Penyelesaian laporan hibah dan laporan 

keuangan hibah 
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Kegiatan hibah yang dilakukan sesuai dengan tabel di atas berlangsung secara 

luring maupun daring.  

1. Penyamaan persepsi dan pendalaman pemahaman mengenai case method dan 

team based project learning berlangsung dari akhir Juli sampai Agustus 2021. 

Dalam kegiatan ini, para dosen mengikuti berbagai seminar dan workshop 

secara daring yang diadakan oleh LPPMP Universitas Riau maupun asosiasi 

bidang ilmu  

2. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Prodi PBJ mengadakan rapat secara daring 

untuk membahas pembagian tugas penyusunan dokumen kurikulum dan RPS 

mata kuliah. Dalam rapat ini, disepakati mata kuliah apa saja yang 

direncanakan akan menerapkan case method dan team based project learning. 

3. Setelah pembagian tugas selesai dilaksanakan, masing-masing dosen secara 

mandiri melakukan penyusunan dokumen kurikulum dan RPS berbasis case 

method dan team based project learning. Pengerjaan dua hal tersebut 

berlangsung sejak ditetapkannya pembagian tugas di tanggal 27 Agustus 2021 

sampai dengan 23 September 2021 

4.  Pada tanggal 24-25 September 2021 Prodi PBJ mengadakan rapat kerja semi 

daring dengan agenda merevisi RPS tahap 1 dan melakukan penyempurnaan 

RPS yang telah disusun oleh dosen sebelumnya. Dalam rapat ini, setiap 

anggota rapat berdiskusi dan saling memberikan feedback mengenai 

penyusunan RPS dan penerapan case method dan team based project learning 

dalam pembelajaran di mata kuliah masing-masing. Kegiatan ini berlangsung 

semi daring karena ada 3 dosen Prodi yang saat itu berdomisili di luar 

Pekanbaru. Sementara bagi dosen yang berada di Pekanbaru, kegiatan 

dilaksanakan di Hotel Pangeran, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru. 

5. Berdasarkan rapat kerja pada tanggal 24-25 September 2021 dosen kembali 

melakukan perbaikan terhadap RPS yang disusun. Kemudian pada tanggal 11 

Oktober, Prodi kembali melakukan rapat kerja dengan agenda melakukan 

finalisasi RPS sekaligus melakukan sosialisasi aplikasi e-OBE serta memulai 
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proses penginputan data kurikulum dan RPS ke dalam sistem aplikasi e-OBE 

(https://kurikulum.unri.ac.id) . Kegiatan rapat kerja ini berlangsung secara 

semi daring di Hotel The Zuri, Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru. 

6. Proses penginputan data kurikulum dan RPS ke dalam sistem aplikasi e-OBE 

memakan waktu dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan saat 

penyusunan laporan hibah. Saat ini, Prodi PBJ telah selesai menginput data 

kurikulum dan 80% RPS mata kuliah Prodi PBJ (bukti terlampir).  

7. Penyusunan laporan hibah dan laporan keuangan hibah berlangsung dari 

tanggal 5-12 November 2021 oleh ketua tim pelaksana hibah. 

 

D. PESERTA  

Seluruh kegiatan hibah yang dilaksanakan oleh Prodi PBJ dalam rangka 

penyelesaian dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah berbasis case method dan 

team based project learning diikuti oleh dosen aktif Prodi yang berjumlah 11 orang. 

Berikut adalah nama-nama dosen aktif yang berpartisipasi dalam kegiatan ini (bukti 

presensi kegiatan terlampir). 

1. Dini Budiani, B.Eng., M.Ed 

2. Nana Rahayu, B.Com., M.Si 

3. Dr. Arza Aibonotika, S.S., M.Si 

4. Dr. Merri Silvia Basri, S.S., M.Pd 

5. Adisthi Martha Yohani, S.S., M.Pd 

6. Yenny Aristia Nst., S.S., M.Si 

7. Intan Suri, S.Hum., M.Hum 

8. Sri Wahyu Widiati, S.S., M.Pd 

9. Putri Rahayuningtyas, M.Pd 

10. Mutiara Rahmi Utami, M.Hum 

11. Shingo Sato (native speaker) 

 

 

https://kurikulum.unri.ac.id/
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E. NARASUMBER 

Dalam kegiatan hibah RPS ini, Prodi PBJ tidak mengundang nara sumber. 

Seperti yang disebutkan di atas, emahaman dosen mengenai case method dan team 

based project learning didapatkan melalui seminar dan workshop yang diadakan 

secara daring oleh pihak LPPMP Universitas Riau dan asosiasi bidang ilmu.  

 

F. SUMBER DANA  

Adapun sumber dana dalam kegiatan ini yaitu dana BOPTN melalui LPPMP 

Universitas Riau sebesar Rp. 14.000.000.  Dana tersebut dimanfaatkan  untuk 

kegiatan rapat kerja secara daring maupun luring dan pencetakan dokumen kurikulum 

serta RPS mata kuliah. Berikut adalah rincian penggunaan dana tersebut. 

No Kegiatan Satuan Besaran Dana 

1 Rapat Kerja Penyusunan RPS Kurikulum 

tahun 2020 

2 hari Rp5.000.000,- 

2 Rapat Kerja Revisi RPS dan Penginputan 

RPS di aplikasi e-OBE 

1 hari Rp.3.800.000,- 

3 Berlangganan akun zoom pro (100 peserta)  

Agustus-Oktober 2021 

3 bulan Rp719.805,- 

4 Pembelian buku referensi penyusunan RPS 5 buku Rp.1.315.195,- 

5 Pencetakan dokumen kurikulum dan RPS 7 eks Rp1.890.000,- 

6 Pencetakan buku saku kurikulum dan 

kegiatan MBKM bagi mahasiswa 

120 buku Rp792.000,- 

7 Pencetakan laporan hibah 2 eks Rp18.000,- 

8 Kertas HVS A4 2 rim Rp95.000,- 

9 Tinta printer canon warna hitam 1 buah Rp85.000,- 

10 Tinta printer canon warna merah, biru, 

kuning 

3 buah Rp285.000,- 

Total Pengeluaran Rp14.000.000,- 
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G. PENUTUP  

Hibah dari LPPMP Universitas Riau kali ini bermanfaat untuk 

menyelesaikan dokumen kurikulum dan RPS mata kuliah serta merealisasikan 

perencanaan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Prodi PBJ merasa 

berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan berharap RPS mata kuliah 

berbasis case method dan team based project learning dapat benar-benar 

direalisasikan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan disusunnya RPS mata 

kuliah berbasis case method dan team based project learning ini dapat berkontribusi 

meningkatkan IKU Universitas Riau. 

 

 

H.  LAMPIRAN  

 

1. Foto Kegiatan Rapat Kerja 24-25 September 2021 secara semi daring di Hotel 

Pangeran, Pekanbaru 
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2. Rapat Kerja secara semi daring tanggal 11 Oktober 2021 di Hotel The Zuri, 

Pekanbaru  
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3. Diskusi secara daring yang berlangsung di Prodi PBJ sejak Agustus-Oktober 

2021 
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4. Bukti Kehadiran Peserta Rapat Kerja Prodi PBJ pada tanggal 24-25 September 

2021 dan 11 Oktober 2021 
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5. Bukti Penginputan data kurikulum dan RPS dalam aplikasi e-OBE 
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