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3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

3.1. Definisi Istilah 

a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 

dan sumber belajar pada lingkungan pembelajaran. 

b. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran. 

c. Rencana pembelajaran semester (RPS) merupakan dokumen 

perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu semester. 

d. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per 

semester dalam proses pembelajaran tau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatann 

kurikuler di suatu Program Studi. 

3.2. Rasionalisasi  

Penyusunan standar proses pembelajaran ini disusun agar 

mutu kegiatan belajar di Universitas Primagraha sesuai dengan 

standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 

tahun 2015, standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal 

tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran. Standar proses pembelajaran 

Universitas Primagraha ini terdiri dari karakteristik pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

satuan kredit semester (SKS), dan beban belajar mahasiswa. 

3.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah agar 

tersedianya standar mutu yang mengatur tentang perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

beban belajar bagi mahasiswa. Selain itu penyusunan standar proses 
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pembelajaran ini juga bertujuan agar tersedianya standar 

operasional pembelajaran yang terukur. 

3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Dosen harus melalukan 

proses pembelajaran 

dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Interaktif, yaitu proses 

pembelajaran harus 

mengutamakan 

interkasi dua arah 

antara dosen dan 

mahasiswa dalam 

mencapai capaian 

pembelajaran; 

2) Holistik, proses 

pembelajaran harus 

mendukung pola pikir 

komprehensif dan luas 

dalam 

menginternalisasi 

keunggulan dan 

kearifan  lokal  

maupun  nasional; 

3) Integratif, proses 

pembelajaran harus 

bersifat terintegrasi  

melalui pendekatan 

antardisiplin dan 

multidisiplin dalam 

upaya pemenuhan 

capaian pembelajaran 

secara  menyeluruh 

dalam satu kesatuan 

program; 

4) Saintifik, proses 

pembelajaran harus 

mengutamakan 

pendekatan ilmiah 

1) Tersedianya dokumen RPS 

Dosen yang melakukan 

proses pembelajaran yang 

bersifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

dalam menciptakan 

lingkungan akademik 

yang memiliki sistem 

nilai, norma, dan 

kaidah ilmu 

pengetahuan serta 

menjunjung nilai-nilai 

kebangsaan dan 

menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama; 

5) Kontekstual, proses 

pembelajaran 

disesuaikan dengan 

kemampuan dalam 

menyelesaikan 

masalah pada ranah 

keahliannya; 

6) Tematik, proses 

pembelajaran 

disesuaikan dengan 

karakteristik pada 

bidang ilmu Program 

Studi dan 

mengaitkannya 

dengan permasalahan 

dalam kehidupan 

melalui pendekatan 

transdisiplin;  

7) Efektif, berarti bahwa 

capaian pembelajaran 

lulusan diraih secara 

berhasil guna 

mementingkan 

internalisasi materi 

secara baik dan benar 

dalam kurun waktu 

yang optimum; 

8) Kolaboratif,  proses 

pembelajaran harus 

melibatkan interaksi 
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Pernyataan isi standar Indikator 

antar individu untuk 

menghasilkan 

kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan; 

9) Berpusat pada 

Mahasiswa, proses 

pembelajaran 

mengutamakan 

pengembangan 

kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan 

kebutuhan Mahasiswa, 

serta mengembangkan 

kemandirian dalam 

mencari dan 

menemukan 

pengetahuan. 

b. Dosen harus melakukan 

perencanaan proses 

pembelajaran dalam 

bentuk rencana 

pembelajaran semester 

(RPS) untuk setiap mata 

kuliah dan disusun 

sebelum proses 

perkuliahan dimulai serta 

dilakukan; 

1) Rencana Pembelajaran 

Semester paling sedikit 

memuat: 

i. Nama Universitas, 

Fakultas, Program Studi, 

kode mata kuliah, nama 

mata kuliah, rumpun 

mata kuliah, bobot sks, 

semester, dan tanggal 

penyusunan; 

ii. Dalam RPS terdapat 

otorisasi yang berisi 

Dosen pengembang RPS, 

Ketua Program Studi, dan 

Dekan Fakultas; 

iii. Capaian Pembelajaran 

Lulusan Program Stud 

dan capaian 

pembelajaran mata 

kuliah; 

iv. Deskripsi singkat mata 

kuliah; 
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Pernyataan isi standar Indikator 

v. Materi-materi 

pembelajaran; 

vi. Dosen pengampu; 

vii. Kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap 

tahap pembelajaran 

untuk memenuhi Capaian 

Pembelajaran  Lulusan; 

viii. Bahan kajian yang terkait 

dengan kemampuan yang 

akan dicapai; 

ix. Metode pembelajaran; 

x. Waktu yang disediakan 

untuk mencapai 

kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran; 

xi. Pengalaman belajar 

Mahasiswa yang 

diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang 

dikerjakan oleh 

Mahasiswa selama satu 

semester; 

xii. Kriteria penilaian dan, 

indikator; 

xiii. Bobot penilaian; dan 

xiv. Daftar referensi yang 

digunakan. 

c. RPS yang telah disusun 

oleh dosen akan dilakukan 

koreksi/perbaikan oleh 

Ketua Program Studi dan 

Dekan sebelum 

digunakan. 

1) Tersedianya dokumen RPS 

yang telah diotorisasi oleh 

Ketua Program Studi dan 

Dekan. 

d. RPS yang telah disusun 

oleh Dosen kemudian di 

upload ke Sistem 

Informasi Akademik UPG 

(siakupg) paling lambat 

satu bulan sebelum 

1) Tersedinya bukti tanggal dan 

waktu uploaud RPS dalam 

Sistem Informasi Akademik 

UPG (siakupg). 
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Pernyataan isi standar Indikator 

perkuliahan dimulai. 

e. Dosen melakukan proses 

pembelajaran sesuai 

dengan RPS yang telah 

disusun, serta 

terbentuknya interkasi 

dua arah antara dosen dan 

mahasiswa dengan 

menggunakan sumber 

belajar yang telah 

ditentukan dalam RPS; 

1) Tersedianya penggunaan 

model dan metode 

pembelajaran yang digunakan 

yang dituangkan dalam RPS 

agar terbentuknya interkasi 

dua arah antara Dosen dan 

Mahasiswa di dalam RPS. 

f. Dosen dapat melaksanaan 

proses pembelajaran 

dalam bentuk interaksi 

antara Dosen dan 

Mahasiswa baik dalam 

lingkungan kampus 

seperti ruang kelas, 

laboratorium, dan lain-

lain maupun di luar 

kampus seperti di rumah 

sakit, sekolah, 

masyarakat, perusahaan, 

dan lain-lain; 

1) Tersedianya dokumen 

panduan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan di dalam 

dan di luar kelas. 

g. Dosen dapat melakukan 

proses pembelajaran yang 

berkaitan dengan 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat harus 

mengacu pada pedoman 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang telah 

ditentukan oleh Lembaga 

Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) Universitas 

Primagraha. 

1) Tersedinya panduan dari 

Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) tentang proses 

pembelajaran yang berkaitan 

dengan penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

h. Dosen dapat 

melaksanakan 

pembelajaran dengan 

1) Dosen mencantumkan  

berbagai metode 

pembelajaran yang digunakan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

menggunakan metode 

pembelajaran: 

1) diskusi kelompok; 

2) simulasi; 

3) studi kasus; 

4) pembelajaran 

kolaboratif; 

5) pembelajaran 

kooperatif; 

6) pembelajaran berbasis 

proyek; 

7) pembelajaran berbasis 

masalah; atau 

8) metode pembelajaran 

lain yang dianggap 

sesuai dalam mencapai 

capaian pembelajaran. 

dalam pembelajaran di dalam 

RPS. 

i. Dosen dapat melakukan 

proses pembelajaran 

dalam bentuk sebagai 

berikut: 

1) Kuliah tatap muka di 

ruang kelas; 

2) Responsi dan tutorial; 

3) Seminar; 

4) Praktikum, praktik 

studio, atau praktik 

bengkel; 

5) Praktik lapangan, 

praktik kerja; 

6) Penelitian, 

perancangan, atau 

pengembangan; 

7) Pelatihan militer; 

8) Pertukaran pelajar; 

9) Magang; 

10) Wirausaha; dan atau 

11) Bentuk lain pengabdian 

kepada masyarakat. 

1) Universitas menyusun 

dokumen panduan 

pembelajaran yang memuat 

tentang proses pembelajaran 

yang dilakukan dalam bentuk: 

i. Kuliah tatap muka di ruang 

kelas; 

ii. Responsi dan tutorial; 

iii. Seminar; 

iv. Pelatihan militer; 

v. Pertukaran pelajar 

vi. Magang; dan 

vii. Wirausaha. 

2) Program Studi menyusun 

panduan praktikum yang 

memuat tentang kegiatan 

praktikum dalam bentuk: 

i. Praktikum; 

ii. Praktik studio; 

iii. Praktik bengkel; 

iv. Praktik lapangan; dan 

v. Praktik kerja. 

3) LPPM menyusun panduan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

kegiatan pembelajaran yang 

memuat tentang 

pembelajaran dalam bentuk: 

i. Penelitian; 

ii. Perancangan atau 

pengembangan; dan 

iii. Bentuk lain pengabdian 

kepada masyarakat. 

j. Pada tahun 2024 

Universitas Primgraha 

mampu menyelenggrakan 

pembelajaran yang 

dilakukan dalam Program 

Studi lain pada Perguruan 

Tinggi yang sama. 

1) Tersedianya bukti kerjasama 

antar Program Studi di 

lingkungan Universitas 

Primagraha dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

lintas Program Studi. 

2) Tersedianya daftar mata 

kuliah yang dapat dikontrak 

oleh mahasiswa pada 

Program Studi lain. 

k. Pada tahun 2024 

Universitas Primagraha 

mampu menyelenggrakan 

pembelajaran yang 

dilakukan dalam Program 

Studi yang sama pada 

Perguruan Tinggi yang 

berbeda. 

1) Tersedianya bukti kerjasama 

antar perguruan tinggi dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

lintas perguruan tinggi pada 

Program Studi yang sama. 

2) Tersedianya daftar mata 

kuliah yang dapat dikontrak 

oleh mahasiswa pada Program 

Studi lintas perguruan tinggi. 

l. Pada tahun 2024 

Universitas Primgraha 

mampu menyelenggrakan 

pembelajaran yang 

dilakukan dalam Program 

Studi lain pada Perguruan 

Tinggi yang berbeda. 

1) Tersedianya bukti kerjasama 

antar perguruan tinggi dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

lintas perguruan tinggi pada 

Program Studi yang berbeda. 

2) Tersedianya daftar mata 

kuliah yang dapat dikontrak 

oleh mahasiswa pada Program 

Studi yang berbeda dalam 

lintas perguruan tinggi. 

m. Pada tahun 2024 

Universitas Primgraha 

mampu menyelenggrakan 

1) Tersedianya bukti kerjasama 

pada lembaga non perguruan 

tinggi dalam pelaksanaan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

pembelajaran yang 

dilakukan pada lembaga 

non Perguruan Tinggi. 

proses pembelajaran 

n. Universitas 

menyelenggarakan 

pembelajaran dalam satu 

semester terdiri dari 18 

(delapan belas) 

pertemuan, termasuk 

ujian tengah semester 

(UTS) dan ujian akhir 

semester (UAS). 

1) Tersedinya dokumen daftar 

hadir kuliah baik bagi Dosen 

dan Mahasiswa yang disahkan 

oleh Ketua Program Studi dan 

Dekan. 

2) Tersedinya berita acara 

perkuliahan untuk setiap 

pertemuan yang diisi oleh 

Dosen yang disahkan oleh 

Ketua Program Studi. 

o. Universitas 

menyelenggarakan 

pembelajaran dengan satu 

SKS pada proses 

pembelajaran perkuliahan 

ceramah, diskusi, responsi 

dan tutorial, mencakup: 

1) kegiatan belajar 

dengan tatap muka 50 

(lima puluh) menit; 

2) kegiatan belajar 

dengan penugasan 

terstruktur 60 (enam 

puluh) menit; dan 

3) kegiatan belajar 

mandiri 60 (enam 

puluh) menit. 

1) Terdapat dokumen panduan 

akademik yang mengatur 

tentang keterangan waktu 

proses pembelajaran dalam 

bentuk diskusi, response, dan 

tutorial dalam bentuk SKS. 

p. Universitas 

menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran 

terstruktur dapat berupa: 

1) tugas-tugas pekerjaan 

rumah; 

2) penulisan laporan; 

3) penulisan makalah, 

penelitian atau 

kegiatan lain yang 

1) Tersedinya kegiatan 

terstruktur bagi mahasiswa 

yang dicantumkan dalam RPS. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

sejenis. 

q. Universitas 

menyelenggarakan 

pembelajaran satu SKS 

pada proses pembelajaran 

perkuliahan seminar atau 

bentuk pembelajaran lain 

yang sejenis, mencakup: 

1) kegiatan belajar tatap 

muka 100 (seratus) 

menit; dan 

2) kegiatan belajar 

mandiri 70 (tujuh 

puluh) menit. 

1) Tersedinya dokumen 

panduan akademik yang 

mengatur tentang proses 

pembelajaran tatap muka dan 

kegiatan belajar mandiri. 

r. Universitas 

menyelenggarakan 

pembelajaran satu SKS 

pada bentuk 

pembelajaran praktikum 

adalah 170 (seratus tujuh 

puluh) menit. 

1) Tersedinya dokumen 

panduan akademik yang 

mengatur tentang waktu 

pembelajaran praktikum. 

s. Universitas menetapkan 

lulusan Program Studi, 

wajib menempuh beban 

belajar paling sedikit: 

1) 144 (seratus empat 

puluh empat) SKS 

untuk program Starta 

satu (S1); 

2) 108 (seratus delapan) 

SKS untuk program 

Diploma tiga (D3). 

1) Tersedinya dokumen 

panduan akademik yang 

mengatur tentang waktu dan 

beban studi mahasiswa untuk 

jenjang pendidikan S1 dan D3. 

 

3.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Dosen menyusun RPS sebelum perkuliahan dilaksanakan. 

b. Ketua Program Studi dan Dekan melakukan koreksi dan 

mengesahkan RPS yang telah disusun oleh Dosen. 
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c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

menyusun panduan tentang proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Universitas menyusun buku panduan akademik tentang beban 

belajar, lama waktu pembelajaran, dan kegiatan belajar. 

e. Universitas melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Merdeka 

Belajar: Kampus Merdeka. 

n. Sosialisasi standar proses pembelajaran. 

o. Monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran. 

3.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I 

c. LPPM 

d. LPPPM 

e. Dekan 

f. Ketua Program Studi 

g. Dosen  

h. Mahasiswa 

i. Bagian Akademik 

3.7. Dokumen Terkait 

a. Rencana pembelajaran semester 

b. Daftar hadir dosen 

c. Daftar hadir mahasiswa 

d. Panduan akademik 

e. Panduan tentang proses pembelajaran yang berkaitan dengan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

3.8. Referensi 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
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c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 

e. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


