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Visi, misi dan 

tujuan 

Visi 

Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik 

yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan 

lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidangpendidikan di tingkat 

nasional. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan 

di tingkat nasional. 

4. Meningkatkan   budaya   akademik   yang   kondusif   dan   terintegrasi   

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk 

pengembangan pendidikan. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di 

tingkat nasional 

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk 

kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 
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4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi 

dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan 

berkesinambungan. 

5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

dalam rangka pengembangan pendidikan. 

 

Definisi Istilah Definisi Istilah 

1. Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, 

urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan 

substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan. 

2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan 

penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang 

pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam 

rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan 

diberbagai sektor; 

5. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. 

6. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian 

capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan 

kerja, dan pengalaman kerja. 

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan 

tinggi. 

8. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan 

pendidikan. 

9. Struktur kurikulum adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan 

semester. 

10. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah 

mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, 

atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 

11. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada 

setiap tingkat kelas atau program. 

12. Kompetensi dasar adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diwujudkan dalam pola fikir dan berperilaku 

berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian daerah 

dan nasional. 

13. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku 

berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi 

tertentu. 

14. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku 

berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/ atau 

memperkuat keahlian kompetensi utama.  



  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS ALMUSLIM 
Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 
Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh 

 
KODE 

 

 
SS/FKIP-

Umuslim/SPMI-02 

 

STANDAR ISI  

Tanggal 

dikeluarkan 

9 Oktober 2017 

Revisi - 

 

 

15. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku 

berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama. 

 

Rasional Rasional 

Agar visi, misi serta tujuan FKIP Umuslim tercapai, maka diperlukan 

kurikulum dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Kurikulum tersebut harus 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI. Selain 

itu, kurikulum program studi dalam lingkup FKIP Umuslim juga harus 

mengakomodasi tuntutan pekembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi 

(IPTEK) dan seluruh pemangku kepentingan. 

 

Pernyataan Isi Pernyataan Isi 

1. Ketua program studi membentuk tim pengembangan kurikulum 

program studi dalam lingkup FKIP Umuslim. 

2. Ketua tim pengembangan kurikulum program studi minimal 

berkualifikasi akademik magister dan berpangkat lektor. 

3. Anggota tim pengambangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik 

magister dan berpangkat fungsional asisten ahli. 

4. Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Dekan FKIP 

Umuslim melalui Surat Keputusan (SK) Dekan FKIP Umuslim. 

5. Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian 

pembelajaran lulusan pada KKNI. 

6. Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup FKIP 

Umuslim harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan 

didahului oleh studi pelacakan alumni. 
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7. Kurikulum program studi dalam lingkup FKIP Umuslim harus divalidasi 

oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Dekan FKIP Umuslim. 

8. Sebelum divalidasi dan disahkan, draft kurikulum tersebut harus 

didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku 

kepentingan. 

9. Dosen harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalam dan 

keluasan materi pembelajaran di setiap mata kuliah yang diampu 

berdasarkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kurikulum 

KKNI 

10. Standar isi meliputi isi pembelajaran terkait pengembangan: 

a. kompetensi pemahaman peserta didik; 

b. kompetensi pembelajaran yang mendidik; 

c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan 

d. kompetensi sikap dan kepribadian. 

11. Standar isi pembelajaran meliputi: 

a. Pemahaman peserta didik 

b. Pembelajaran yang mendidik 

c. Penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian 

d. Kepribadian 

12. Substansi keilmuan meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola 

pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan. 

 

Strategi 

Pencapaian 

Strategi Pencapaian 

1. Dekan FKIP Umuslim mengalokasikan dana untuk kegiatan 

pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup FKIP Umuslim. 

2. Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan 
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kurikulum KKNI 

3. Ketua prodi dalam lingkup FKIP Umuslim membina hubungan baik 

dengan seluruh pemangku kepentingan. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Pencapaian 

1. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%. 

2. Persentase mahasiswa Drop Out kurang dari 6% 

3. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama adalah 3 

sampai 6 Bulan. 

4. Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) 

lulusan adalah 60 sampai 80%. 

5. Persentase mata kuliah  yang dalam penentuan nilai akhirnya 

memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20% 

melebihi 50% 

6. Sebanyak 95% mata kuliah dilengkapi dengan RPS 

7. Terdapat 9 SKS mata kuliah pilihan yang harus diikuti oleh mahasiswa 

dari 18 SKS yang disediakan. 

 

Pihak yang 

Terlibat 

Pihak yang Terlibat 

Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi 

Standar kompetensi lulusan adalah: 

1. Dekan FKIP Umuslim 

2. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 

3. Dosen 

4. Pemangku Kepentingan 
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Dokumen 

Terkait 

Dokumen Terkait 

1. Buku pedoman peyusunan kurikulum FKIP Umuslim 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan kurikulum 

program studi 

3. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa 

4. Formulir mahasiswa droup out 

5. Formulir masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 

6. Formulir kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) 

lulusan 

7. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas ≥ 20% 

8. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 

9. Formulir RPS mata kuliah 

10. Formulir penyelenggaraan mata kuliah pilihan 
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