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Lective adalah software penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan perangkat 
pembelajaran (RPS & RPP) yang sekaligus merupakan teknologi tepat guna (TTG) hasil 
kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dan telah dihilirisasi untuk 
digunakan secara luas di Indonesia. RPS adalah akronim dari Rencana Pembelajaran 
Semester sedangkan RPP adalah akronim dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Lective menjadi solusi bagi dosen dan program studi yang masih mengalami kendala 
dalam penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran.  

Lective dibangun dari hasil kolaborasi dan elaborasi bidang ilmu pendidikan dan 
teknologi informasi, sehingga Lective relevan untuk digunakan dalam setiap tahapan 
penyusunan kurikulum serta penyusunan perangkat pembelajaran. Berikut ini panduan 
mengakses Lective bagi perguruan tinggi. 

Pada panduan pengguna Lective Huluakan ini akan dijelaskan detail tahapan 
perumusan Kurikulum dengan menggunakan tools Lective Huluakan. 

Bagaimana cara mengakses Lective? 
Lective dibangun pada platform web, sehingga pengguna dapat mengakses 

Lective dari sistem operasi apapun melalui browser. Pengguna dapat menggunakan 
Internet Eksplorer/ Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan 
beragam browser lainnya. Silahkan mengunjungi laman www.Lective.id, dengan cara 
ketikkan alamat tersebut pada browser pengguna. Selanjutnya halaman homepage 
Lective akan tampil pada browser pengguna sepeti pada Error! Reference source not 
found.. 

 
Gambar 1 Halaman homepage Lective 

Halaman homepage Lective berisi beragam informasi terkait layanan, biaya dan 
dukungan Lective. 

Bagaimana merancang RPS di Lective? 
Memulai perancangan RPS di Lective diawali dengan terlebih dahulu mengakses 

menu Lective Gegulang seperti pada Gambar 2. Pada menu kelola kemudian klik 
Matakuliah Saya seperti pada Gambar 3. Setelah itu, klik RPS pada menu kelola jika 
pengguna ingin merancang RPS. Untuk merancang RPP klik menu RPP pada menu 
kelola. Panduan ini akan menunjukan langkah membuat RPS.  

http://www.lective.id/
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Gambar 2 Halaman menu gegulang 

 
Gambar 3 Menu matakuliah saya pada menu kelola 

 
Gambar 4 Menu kelola dan preview RPS 

Alur perancangan RPS dan RPP terdiri dari 8 langkah 1) preview identitas mata 
kuliah; 2) merancang capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK); 3) merumuskan 
kemampuan akhir yang direncanakan; 4) menentukan indikator; 5) merumuskan 
penilaian; 6) menentukan pertemuan; 7) memilih metode pembelajaran; 8) 
menentukan materi. Pengguna dapat langsung memilih setiap langkah atau urut 
berdasarkan alur perancangan RPS dan RPP. 

 
Gambar 5 Alur perancangan RPS 
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Bagaimana cara merumuskan CPMK?  
Klik alur CPMK pada langkah 2 untuk masuk pada laman CPMK. Masukkan CPMK 

seperti pada Error! Reference source not found.. Untuk menambahkan CPMK klik menu 
tambah CPMK. Pada Lective Huluakan kode CPMK sudah ditentukan, pengguna hanya 
perlu memeriksa kesesuain dengan dokumen kurikulum. 

 
Gambar 6 Kelola CPMK 

Pada fitur kelola CPMK di Lective Gegulang, pengguna dapat langsung menghubungkan 

CPMK dengan CPL yang dibebankan pada matakuliah, dengan cara klik pada tombol 

hubungkan CPL, selanjutnya pengguna dapat memilih CPL yang relevan dengan CPMK 

prosedurnya seperti pada Gambar 8. Selain itu pengguna juga dapat menggunakan kata 

kerja operasional berdasarkan Taksonomi Bloom seperti pada Gambar 9. Setelah selesai 

menghubungkan CPL dan menambahkan kata kerja operasional, maka langkah 

selanjutnya pengguna tinggal melengkapi uraian CPMK pada form seperti pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7 Menghubungkan CPL dan CPMK 
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Gambar 8 Menambahkan CPMK 

Untuk menggunakan kata kerja operasional pengguna cukup memilih kata kerja yang 

akan digunakan, pengguna juga dapat menggabungkan beragam kata kerja dari ketiga 

aspek Taksonomi Bloom. 

 
Gambar 9 Kata kerja operasional taksonomi bloom 

Lakukan prosedur perancangan CPMK secara berulang-ulang sampai dengan 
selesai, untuk melanjutkan prosedur klik tombol Selanjutnya. 

Bagaimana merumuskan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/ 

Direncanakan ? 
Setelah rumusan CPMK selesai disusun, langkah selanjutnya adalah merumuskan 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Direncanakan (KAD). Pada alur perancangan RPS 
pengguna dapat klik pada langkah 3. Pada Gambar 10 pengguna dapat melihat daftar 
KAD yang telah disusun, untuk menambahkan klik tombol Tambah KAD. 
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Gambar 10 Halaman daftar kemampuan akhir yang diharapkan 

Untuk dapat menambahkan KAD, pengguna terlebih dahulu harus 
menghubungkan CPMK perhatikan Gambar 11. Untuk itu silahkan tandai CPMK yang 
relevan dengan KAD yang akan dirumuskan. Sistem Lective Gegulang juga menyediakan 
kode KAD sehingga pengguna tidak perlu merumuskan. Salah satu fitur yang disediakan 
dalam tahapan perumusan KAD adalah daftar kata kerja operasional Taksonomi Bloom 
seperti pada langkah perumusan CPMK sebelumnya (lihat Gambar 9). Isikan deskripsi 
KAD kemudian klik tombol Tambah KAD. 

 
Gambar 11 Form menambahkan KAD 
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Bagaimana merancang indikator ketercapaian KAD? 
Langkah berikutnya yaitu merancang Indikator, klik Tambah Indikator seperti 

pada Gambar 12. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman tambah indikator.  

 
Gambar 12 Menu kelola Indikator 

 
Gambar 13 Form tambah indikator 

Pada halaman tambah indikator pengguna terlebih dahulu perlu memilih KAD yang 

akan dirumuskan indikator ketercapaiannya seperti pada Gambar 13. 

 
Gambar 14 Menu tambah Penilaian 
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Bagaimana merumuskan penilaian? 
Lective gegulang sudah menyediakan berbagai komponen penilaian yang dapat 

digunakan oleh pengguna untuk memulai klik menu penilaiai atau angka 5 kemudian 
klik tambah Penilaian seperti pada Gambar 14. 

 
Gambar 15 Form penilaian 
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Langkah-langkah merancang penilaian dengan Lective Gegulang sebagai berikut: 
1) Memilih KAD yang akan diukur melalui penilaian 
2) Memilih instrumen penilaian 
3) Memilih teknik penilaian 
4) Memilih jenis penilaian 
5) Menginputkan kriteria penilaian dan 
6) Menentukan bobot penilaian. 
Setelah selesai klik tombol tambah penilaian. Lakukan langkah-langkah diatas untuk 
seluruh kemampuan akhir yang akan diukur. 

Bagaimana menentukan konten pertemuan? 
Langkah selanjutnya adalah menentukan Pertemuan. Pada tahapan ini pada 

dasarnya yang ingin dirancang ialah kompetensi apa yang akan dicapai mahasiswa pada 
setiap pertemuan. Klik menu Pertemuan atau menu no. 6, kemudian klik tombol 
Tambah Pertemuan untuk merancangnya. 

 
Gambar 16 Menu tambah Pertemuan 

Klik salah satu KAD yang akan disampaikan pada satu pertemuan, kemudian pilih 
pada pertemuan berapa akan dilaksanakan. Satu KAD dapat disampaikan/ dicapai 
dalam beberapa pertemuan. Setelah selesai klik tombol Tambah Pertemuan dan pilih 
tombol Selanjutnya untuk melanjutkan. 

 
Gambar 17 Menu tambah pertemuan perkuliahan 
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Bagaimana menentukan dan menggunakan metode pembelajaran? 
Metode Pembelajaran pada sistem Lective Gegulang telah dirancang untuk 

adaptif dengan metode Student Centered Learning (SCL). Untuk memulai klik menu 
metode pembalajaran atau menu no. 7. selanjutnya klik tombol Tambah Metode 
seperti pada Gambar 18.  

 
Gambar 18 Daftar metode pembelajaran yang digunakan 

 
Gambar 19 Menu penambahan Metode Pembelajaran. 
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Pada fitur tambah metode pembelajaran seperti pada Gambar 19, pengguna 
perlu menentukan pertemuan yang akan anda rancang, memilih KAD yang ingin dicapai, 
memilih bentuk pembelajaran yang ingin digunakan, kemudian menentukan metode 
pembelajaran yang akan diterapkan. Lective Gegulang telah menyediakan template 
untuk masing- masing metode pada kolom kegiatan mahasiswa dan kegiatan dosen. 
Pada kolom isian selanjutnya tentukan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan 
berdasarkan besar bobot sks. Waktu yang perlu ditentukan mencakup alokasi untuk 
tatap muka, belajar terstruktur, dan belajar mandiri. Selanjutnya pilih Tambah Metode. 
Untuk melanjutkan pilih tombol Selanjutnya. 

Bagaimana mengisi materi pembelajaran ? 
Pada tahap akhir, pengguna diminta untuk melengkapi materi pembelajaran yang 

akan diajarkan. Klik tombol Tambah Materi untuk mulai menginputkan materi yang 
akan diajarkan di setiap pertemuan. 

 
Gambar 20 Fitur kelola materi pembelajaran 

 
Gambar 21 Daftar bahan kajian mata kuliah 

Sistem Lective Gegulang yang telah mengintegrasikan RPS dengan KPT 
menyediakan fitur daftar bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah tersebut 
seperti pada Gambar 21. 



12 
 

 www.lective.id 
 Panduan pengguaan sistem 
 

Langkah-langkah perumusan materi pembelajaran diawali dengan memilih 
pertemuan yang ingin dirancang, kemudian inputkan materi pembelajaran, setelah itu 
klik Tambah Materi. 

 
Gambar 22 Menu tambah Pertemuan dan KAD untuk Materi Pembelajaran 

 
Gambar 23 Menambahkan referensi 
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Pengguna juga dapat menentukan refernsi yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Caranya klik tombok kelola pada menu referensi seperti Gambar 20, 
kemudian pilih jenis referensi apakah bersumber dari buku atau jurnal, tambahkan 
kemudian simpan seperti pada Gambar 23. 

Bagaimana merancang RPP di Lective Gegulang? 
 Merancang RPP di Lective Gegulang menjadi sangat mudah karena semua data 

dan rumusan komponen RPS sudah terhubung. Pada menu daftar mata kuliah saya 
(lihat Gambar 4) klik tombol kelola RPP pada salah satu mata kuliah. Kemudian pilih 
pertemuan yang akan dirancang rencana pelaksanaan pembelajaran-nya seperti pada 
Gambar 24 

 
Gambar 24 Pilih pertemuan untuk merancang RPP 

 
Gambar 25 Detail informasi mata kuliah 

Keunggulan Lective Gegulang tersebut dapat dilihat pada detail informasi mata kuliah 

seperti pada Gambar 25, yang telah dirancang pada kegiatan sebelumnya. Detail 

informasi ini akan sangat memudahkan pengguna dalam merancang RPP yang relevan 

dengan tujuan dan deskripsi matakuliah. Langkah selanjutnya ialah menentukan 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membangun pengalaman belajar 

mahasiswa. 
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Detail setiap langkah pembelajaran terbagi menjadi kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan penutup beserta alokasi waktu di setiap kegiatan perhatikan Gambar 26. 
Pengguna juga dapat menentukan alat peraga atau media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran. 

 
Gambar 26 Menyusun RPP setiap pertemuan 

Lective juga memberikan rekomendasi kegiatan berdasarkan metode 
pembelajaran yang telah dipilih pengguna pada prosedur penentuan metode 
pembelajaran di RPS sebelumnya. Pengguna dapat memilih kegiatan mahasiswa dan 
kegiatan dosen, seperti pada Gambar 27. 

 
Gambar 27 Rekomendasi kegiatan berdasarkan metode pembelajaran 
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Bagaimana melihat hasil dan mencetak RPS? 
Pada menu preview pada Gambar 4, pengguna dapat melihat hasil perancangan 

RPS. Tata letak hasil rancangan RPS pada Lective Gegulang sudah mengikuti format baku 
Kemenristekdikti seperti pada Gambar 28, pengguna juga dapat mencetak hasil 
rancangan melalui tombol Cetak pada bagian akhir laman tersebut. 

 
Gambar 28 Hasil rancangan RPS 
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Bagaimana jika menemui kesulitan dalam pemanfaatan Lective Gegulang? 
Ketika menemui kesulitan dalam perancangan RPS dan RPP dengan Lective 

Gegulang, pengguna dapat menghubungi: 
1) Email : admin@lective.id  
2) WA/HP : 082142582102 
3) Facebook : www.facebook.com/lective 
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