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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

.
1. Standar proses pembelajaran adalah standar yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan
pengawasan proses pembelajaran untuk mencapai standar
kompetensi lulusan
2. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurangkurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar
3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah suatu proses
interaksi antara dosen dan mahasiswa yang diakhiri dengan
proses evaluasi hasil belajar dalam upaya mencapau tujuan
pembelajaran yang berlangsung dalam satu lokasi dan jangka
waktu tertentu.
4. Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, sumber
belajar, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan
dalam proses pembelajaran.
5. Authentic assesment adalah pengukuran yang bermakna
secara siginifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah
sikap, ketrampilan dan pengetahuan

2. Rasional

Adanya standar proses pembelajaran akan dapat menjamin
kualitas perencanaan, pelaksanaan, penilaian/ evaluasi,
pengawasan dan mutu lulusan.

3. Pernyataan Isi
Standar

A.Perencanaan Pembelajaran
1. Penugasan dosen dan jadwal perkuliahan disusun bersama
antara Pimpinan Prodi dan dosen yang diketahui Pimpinan
Fakultas.
2. Dokumen perencanaan perkuliahan (RPP/KK) disusun oleh
tim dosen KDBK.
3. Rasio dosen dan mahasiswa pada mata kuliah keahlian
maksimal 1:30.
4. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka, praktik, dan tugas
mandiri.
B. Pelaksanaan Pembelajaran
1. Pembelajaran dilakukan dosen yang ditugasi oleh Dekan.
2. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
3. Pembelajaran dilengkapi dokumen RPP, kontrak kuliah, dan
bahan ajar sesuai dengan silabus.
4. Pembelajaran dilengkapi daftar hadir dosen dan mahasiswa,
dan berita acara perkuliahan.
5. Pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah
yang berpusat pada mahasiswa.
6. Pembelajaran didukung oleh sumber belajar dan referensi
terkini yang relevan.
7. Pembelajaran didukung oleh media dan teknologi yang
memadai.
C. Penilaian
1. Penilaian hasil belajar dilaksanakan dalam bentuk penilaian
autentik (authentic assesment) dengan menggunakan
berbagai teknik: unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian
tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan
fortopolio, dan penilaian diri.
2. Aspek penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dilakukan secara tertulis, observasi,
praktik, dan penugasan, secara individual dan atau
kelompok.
3. Penilaian dilakukan secara objektif dan terbuka (transparan).

D.Pengawasan
1. Pengawasan pembelajaran dilakukan secara internal (Prodi
dan fakultas) dan eksternal (SPI dan SPMI).
2. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan,
supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah
tindak lanjut yang diperlukan.
3. Pengawasan meliputi audit sistem dan audit kepatuhan.
4. Strategi
Pencapaian Isi
Standar

5. Indikator

Fakultas dan Prodi:
1. Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada
dosen, mahasiswa, pegawai dan unit kerja terkait
2. Membentuk tim monev pembelajaran.
3. Menyusun instrumen monev pembelajaran
4. Melakukan monev pembelajaran ditinjau dari aspek sistem
dan kepatuhan.
1. Prodi yang menetapkan penugasan dosen mengajar tepat
waktu sebesar 100%
2. Prodi yang menyusun jadwal perkuliahan dan diunggah ke
jaringan tepat waktu sebesar 100%.
3. Dosen pengampu mata kuliah menyusun RPP, Kontrak
perkuliahan dan memperbaharui bahan ajar sesuai dengan
silabus dan menyerahkan ke prodi tepat waktu sebesar
100%.
4. Prodi menyiapkan daftar hadir dosen dan mahasiswa, serta
berita acara perkuliahan tepat waktu sebesar 100%.
5. Kepatuhan terhadap rasio dosen dan mahasiswa untuk kelas
keahlian 1:30 sebesar 100%.
6. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan sebesar 100%.
7. Persentasi kehadiran mahasiswa 100% dari tatap muka yang
seharusnya.
8. Persentasi kehadiran dosen 100% pada perkuliahan.
9. Dosen menjalankan kepatuhan administrasi dengan mengisi
BAP dan daftar hadir perkuliahan sebesar 100%.
10. Persentase dosen yang telah menerapkan penilaian autentik
sebesar 100%.
11. Persentase dosen yang menerapkan aspek penilaian meliputi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara
tertulis, observasi, praktik, dan penugasan, secara individual
dan atau kelompok sebesar 100%.
12. Tersedianya laporan Pelaksanaan monev yang dilakukan
Prodi dan Fakultas terhadap kehadiran dosen dan kesesuaian
rumusan RPP dengan BAP perkuliahan.

13. Tersedianya laporan Indek kinerja dosen setiap semester.
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