


  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

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

 
KODE 

 

 
SS/FKIP-

Umuslim/SPMI-03 

 

STANDAR PROSES 

Tanggal 

dikeluarkan 

9 Oktober 2017 

Revisi - 

 

 

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 proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran 

pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

3. RPS adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 

4. Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan 

menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester (sks). 

5. Metode Pembelajaran adalah cara pelaksana pembelajaran dapat 

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diproleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman. 

7. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutanakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan 

dosen. 

8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola 

pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi 

keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 
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9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrsi untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui 

pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

10. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, 

dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama 

dan kebangsaan 

11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajran yang disesuaikan dengan tuntutan kemapuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya 

12. Tematik adalah capaian pemebelajaran lulusan diraih melalui proses 

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin 

13. Efektif adalah capaian pemebelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar 

dalam kurun waktu yang optimum 

14. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalitalisasi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan 

15. Berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan 
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16. Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk  

menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program 

dalam suatu jenjang pendidikan. 

17. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya 

beban studi mahasiswa; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

belajar mahasiswa; besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk 

menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun 

program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi 

tenaga pengajar 

 

Rasional Rasional 

Agar visi, misi serta tujuan FKIP Umuslim khususnya bidang 

pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. 

standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter 

dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di FKIP 

Umuslim. 

 

Pernyataan Isi Pernyataan Isi 

1. Standar proses mencakup: 

a. karakteristik proses pembelajaran; 

b. perencanaan proses pembelajaran; 

c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 

d. beban belajar mahasiswa. 

2.  Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat: 

a. Interaktif; 

b. holistik; 

c. integratif; 



  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

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

 
KODE 

 

 
SS/FKIP-

Umuslim/SPMI-03 

 

STANDAR PROSES 

Tanggal 

dikeluarkan 

9 Oktober 2017 

Revisi - 

 

 

d. saintifik; 

e. kontekstual; 

f. tematik; 

g. efektif; 

h. kolaboratif; 

i. inovatif; dan 

j. berpusat pada mahasiswa. 

3.  Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan menerapkan 

prinsip: 

a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi 

mahasiswa calon pendidik; dan 

b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik 

memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin 

dalam situasi nyata di satuan pendidikan. 

4.  Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses 

pembelajaran menerapkan konsep integritas akademik. 

5. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk: 

a. kuliah; 

b. responsi dan tutorial; 

c. seminar atau yang setara; 

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; 

dan 

e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi 

capaian pembelajaran yang ditetapkan. 

6.  Praktikum dan praktik lapangan dilakukan dalam bentuk: 

a. Pembelajaran Mikro; dan 

b. PLP. 
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7. Pembelajaran Mikro dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar 

yang meliputi: 

a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan 

Dosen pembimbing; 

b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium; 

c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen; 

dan 

d. pengayaan dan remediasi. 

8. Beban belajar Pembelajaran Mikro paling sedikit 2 (dua) sks. 

9. PLP meliputi: 

a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen 

pembimbing dan Guru Pamong; 

b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di satuan 

pendidikan; 

c. pelaporan hasil pengamatan; 

d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan Dosen 

dan Guru Pamong; dan 

e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks. 

10. Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan 

penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, 

laporan tugas akhir atau karya ilmiah yang setara, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

11. Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

12. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah 

dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan 
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oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian bidang Ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 

14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat nama 

program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu, capain pembelajaran, kemampuan akhir yang 

direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang 

disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, criteria, indicator, dan 

bobot penilaian serta daftar referensi. 

18. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan direvisi 

secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

19. Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu. 

20. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

21. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib 

mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 

22. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

23. Proses kegiatan melalui kegiatan kurikuler wajib dilaksanakan secara 

sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan 

beban belajar yang terukur. 

24. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan 

metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam 
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mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

25. Metode pembelajaran meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode 

pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

26. Setiap mata kuliah dapat mengimplementasikan satu atau gabungan 

beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk 

pembelajaran. 

27. Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, response, tutorial, seminar, 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan. 

28. Bentuk pembelajaran tambahan wajib berupa penelitian, perancangan 

atau pengembangan. 

29. Bentuk penelitian, pengembangan dan perancangan merupakan 

kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka 

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman 

otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

30. Bentuk pembelajaran tambahan wajib lainnya adalah pengabdian 

kepada masyarakat. 

31. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam 

rangka memanfaatkan limu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

32. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester 
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(sks). 

33. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif 

selama minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester. 

34. Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan 

tinggi dapat melaksanakan semester antara. 

35. Semester antara dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu 

dengan beban sks mahasiswa maksimal 9 sks. 

36. Semester antara harus memenuhi 16 (enam belas) kali tatap muka 

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

37. Masa belajar sarjana maksimal selama 7 (tujuh) Tahun dengan beban 

belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat). 

38. Masa belajar masgister maksimal selama 4 (empat) tahun dengan 

beban kuliah minimal 36 sks. 

39. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program 

pendidikan kurang dari batas maksimal, yaitu 7 (tujuh) tahun. 

40. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau 

tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit 

per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester. 

41. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk 

lain yang sejenis terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka 

per minggu per semester dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

42. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul atau bentuk 

lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 
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pembelajaran. 

43. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang 

sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

44. Beban mengajar mahasiswa sarjana yang berprestasi akademik tinggi, 

setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat 

mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester  pada 

semester berikutnya. 

45. Mahasiswa yang berprestasi tinggi adalah mahasiswa yang memiliki 

indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan 

memenuhi etika akademik. 

 

I. Perencanaan Proses Pembelajaran 

1. Bagian akademik menerbitkan buku panduan akademik untuk 

mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan di FKIP Umuslim. 

2. Mahasiswa FKIP Umuslim melakukan pendaftaran ulang setiap awal 

semester. 

3. Ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim menyusun dan 

menerbitkan distribusi mata kuliah dan dosen yang akan melakukan 

perkuliahan pada semester yang akan berlangsung. 

4. Mahasiswa merencana perkuliahan dengan mengisi Kartu Rencana 

Studi (KRS) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik 

seminggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. 

5. Ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim menyusun jadwal 
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perkuliahan. 

6. Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada 

program studi dalam lingkup FKIP Umuslim sebagai salah satu syarat 

untuk dapat melakukan perkuliahan. 

7. Dosen harus memiliki sumber belajar yang mutakhir dan sesuai 

dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

8. Dosen pengampu mata kuliah memiliki arsip perkuliahan seperti 

handout, soal-soal, dan RPS. 

 

II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Dosen melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa pada pertemuan 

pertama perkuliahan 

2. Dosen harus melaksanakan perkuliahan selama 16 (enam belas) kali 

tatap muka dengan waktu sesuai dengan sks mata kuliah termasuk 

dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

3. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan dengan metode pembelajaran 

yang bervariasi. 

4. Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan berbagai media 

pembelajaran. 

5. Dosen dalam menyajikan kuliah harus memuat kegiatan awal, inti dan 

akhir. 

6. Setiap akhir perkuliahan, dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan 

yang telah disediakan oleh program studi dalam lingkup FKIP Umuslim. 

7. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir mahasiswa setiap akhir 

perkuliahan dan daftar hadir tersebut diketahui oleh dosen pengampu 

mata kuliah. 
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III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran 

1. Dosen wajib memberikan nilai hasil belajar mahasiswa di akhir 

semester. 

2. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, 

nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

3. Bobot nilai tugas mahasiswa haru memiliki persentase minimal 20%. 

4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada 

program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir 

semester berlangsung. 

 

IV. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

1. FKIP Umuslim melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan 

monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkuliahan pada akhir 

semester. 

2. Monev perkuliahan dilaksanakan dengan membagikan instrument 

kuisioner kepada mahasiswa, dosen yang bersangkutan dan ketua 

program studi. 

3. Kuisioner tersebut memuat item pertanyaan/pernyataan tentang 

monitoring perkuliahan bidang perencanaan pembelajaran, 

pelasakanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

 

Strategi 

Pencapaian 

Strategi Pencapaian 

1. Dekan FKIP Umuslim berkoordinasi dengan Wakil Dekan FKIP 

Umuslim bidang akademik dalam proses perkuliahan. 

2. Wakil Dekan FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan ketua 

pengajaran dan ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim 
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dalam proses perkuliahan. 

3. Ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan 

koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan 

perkuliahan. 

4. Dekan program studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan 

koordinasi dengan  GKM FKIP Umuslim untuk kegiatan monev 

perkuliahan akhir semester. 

 

Indikator 

Pencapaian 

Indikator Pencapaian 

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir 

adalah 3.00. 

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

3. Persentase mata kuliah  yang dalam penentuan nilai akhirnya 

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

melebihi 50% 

4. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE adalah 12 sks 

5. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 

6. Sebanyak 95% mata kuliah dilengkapi dengan RPS 

7. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95% 

8. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai 

keahliannya 

9. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik 

(PA) per semester adalah kurang dari 20 mahasiswa 

10. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per 

semester adalah 3 kali pertemuan 
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Pihak yang 

Terlibat 

Pihak yang Terlibat 

Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi 

Standar kompetensi lulusan adalah: 

a. Dekan FKIP Umuslim 

b. Wakil Dekan FKIP Umuslim bidang Akademik 

c. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 

d. Dosen 

e. GKM FKIP Umuslim 

 

Dokumen 

Terkait 

Dokumen Terkait 

1. Buku panduan akademik FKIP Umuslim 

2. Standar kalender akademik 

3. Standar RPS dan kontrak kuliah 

4. Prosedur penyusunan dan penetapan kalender akademik 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) perkuliahan  

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) daftar ulang 

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian KRS 

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian 

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS 

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester 

11. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian 

12. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian 

13. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik 

14. Formulir daftar hadir mahasiswa 

15. Formulir berita acara perkuliahan dosen 

16. Formulir rekapitulasi IPK mahasiswa 

17. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa 
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18. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas ≥ 20% 

19. Formulir beban kinerja dosen 

20. Formulir kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen 

21. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 

22. Formulir bimbingan akademik 

23. Panduan E-learning untuk mahasiswa 

24. Prosedur E-Learning dan panduan E-Learning untuk dosen 

25. Prosedur penetapan dosen pembimbing magang/PPL/praktek 

26. Prosedur penetapan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi 

27. Prosedur penetapan dosen penguji tugas akhir/skripsi 

28. Prosedur pengajuan tugas akhir/skripsi 

29. Prosedur pelaksanaan seminar proposal 

30. Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif 

31. Prosedur Pelaksanaan ujian praktek 

32. Formulir/borang evaluasi proses pembelajaran 

33. Formulir/borang evaluasi kalender akademik 
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