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7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

7.1. Definisi Istilah 

a. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada 

tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama. 

b. Penjaminan Mutu Pengelolaan Pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara 

berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

c. Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi 

Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan  belajar.  Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas 

yang dilakukan antara Pendidik dengan Peserta Didik, untuk 

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan 

perguruan tinggi, Peserta Didik adalah Mahasiswa dan Pendidik 

adalah Dosen. 

d. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai 

secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian 

sistem pembelajaran memegang peran penting dalam proses 

pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemlihan metode 

pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi 

dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan 

keadaan Peserta Didik/Mahasiswa, Relevansi dengan 

perlengkapan/fasilitas. 

7.2. Rasionalisasi  

Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan 

standar sarana dan prasarana pembelajaran. 
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Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN 

Dikti, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

pada tingkat Program Studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

tersebut mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi 

Pembelajaran, Standar  Proses  Pembelajaran, Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan, Serta Standar  Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan salah satu bagian dari Tridharma  

Perguruan Tinggi. Sehingga pelaksanaan pembelajaran memerlukan 

pengelolaan tepat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam pengelolaan 

pembelajaran Dosen perlu melakukan perencanaan proses 

pembelajaran. Selanjutnya pada Dosen dapat melakukan 

pelaksanaan proses pembelajaran, serta melakukan penilaian dan 

evaluasi hasil pembelajaran. 

Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam mengelola 

lembaganya sendiri yang dilaksanakan berdasarkan dasar, tujuan, 

dan kemampuan perguruan tinggi itu sendiri. Perguruan tinggi juga 

memiliki otonomi dalam melakukan evaluasi secara mandiri.  

7.3. Tujuan  

Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah 

sebagai bentuk upaya penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan 

pembelajaran di Universitas Primagraha. Standar pengelolaan 

pembelajaran mencakup tentang perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, pengendalian pembelajaran, evaluasi, 

serta pelaporan pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika 

Universitas Primagraha dalam melaksanakan pembelajaran. 
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7.4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Program Studi menyusun 

dokumen panduan 

pengelolaan pembelajaran 

yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan 

pembelajaran. 

1) Tersedianya dokumen 

panduan pengelolaan 

pembelajaran Program 

Studi. 

b. Program Studi menyusun 

kurikulum dan struktur 

mata kuliah paling lambat 

satu bulan sebelum 

perkuliahan dilaksanakan. 

1) Tersedianya dokumen 

penyusunan kurikulum 

Program Studi. 

2) Tersedianya berita acara 

penyusunan kurikulum 

Program Studi. 

3) Penyusunan kurikulum 

melibatkan stakeholder. 

c. Program Studi menyusun, 

standar isi, standar proses, 

dan standar penilaian 

dalam mencapai capaian 

pembelajaran. 

1) Tersedianya dokumen 

penyusunan kurikulum 

Program Studi. 

2) Tersedianya berita acara 

penyusunan kurikulum 

Program Studi. 

d. Program Studi 

menginstruksikan kepada 

Dosen untuk menyusun 

rencana pembelajaran 

sebelum perkuliahan 

dilaksanakan. 

1) Tersedianya RPS sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Ketua Program Studi 

melakukan pemantauan 

pengumpulan RPS. 

3) Dekan melakukan 

pemantauan pengumpulan 

RPS di Program Studi.  

e. Program Studi 

melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan standar isi, standar 

proses, standar penilaian 

yang telah disusun untuk 

mencapai capaian 

pembelajaran. 

1) Tersedianya panduan 

pengelolaan Program Studi 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

f. Program Studi melakukan 

kegiatan pelatihan bagi 

Dosen  tentang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran 

inovatif. 

1) Program Studi membuat 

perencanaan pelatihan bagi 

Dosen dalam pelaksanaan 

pembelajaran inovatif, 

pelatihan pembelajaran 

inovatif dapat berupa: 

i. Strategi pembelajaran; 

ii. Model pembelajaran; 

iii. Media pembelajaran; 

iv. Penyusunan bahan ajar. 

g. Program Studi melakukan 

penilaian kinerja Dosen 

dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

1) Tersedianya kuesioner 

kepuasan mahasiswa 

terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Dosen pada 

setiap mata kuliah. 

h. Program Studi melakukan 

perencanaan kegiatan 

evaluasi kurikulum. 

1) Tersedianya program kerja 

Program Studi dalam 

perencanaan evaluasi 

kurikulum. 

2) Tersedienya berita cara 

keterlibatan stakeholder 

dalam evaluasi kurikulum. 

i. Program Studi  melakukan 

kegiatan pemantauan dan 

evaluasi yang dilaksanakan 

secara periodik sebagai 

bagian dari upaya 

peningkatan mutu kegiatan 

proses pembelajaran. 

1) Tersedianya kuesioner 

proses pembelajaran yang 

diisi oleh mahasiswa. 

2) Tersedianya absensi 

kehadiran Dosen. 

j. Fakultas melakukan 

kegiatan pemantauan dan 

evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

dilaksanakan Program 

Studi. 

1) Tersedianya laporan hasil 

pemantauan dan evaluasi 

kegiatan pembelajaran 

Program Studi. 

k. Program Studi melaporkan 

hasil pembelajaran secara 

periodik kepada Dekan 

sebagai sumber data dan 

informasi dalam 

1) Tersedianya dokumen 

laporan hasil pembelajaran. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

pengambilan keputusan 

dalam perbaikan, 

pengembangan, dan 

peningkatan mutu 

pembelajaran. 

 

7.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Program Studi menyusun agenda kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

b. Program Studi dan Fakultas menyusun kegiatan pelatihan bagi 

Dosen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran inovatif. 

c. Program Studi meibatkan stakeholder dalam penyusunan 

kurikulum dan evaluasi kurikulum. 

d. Program Studi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. 

e. Fakultas studi menyusun agenda kegiatan pemantauan dan 

evaluasi kegiatan pembelajaran. 

f. Sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran. 

g. Monitoring dan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran. 

7.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I 

c. Dekan  

d. Program Studi 

e. Dosen  

f. Mahasiswa  

7.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen panduan pengelolaan pembelajaran Program Studi. 

b. Dokumen penyusunan kurikulum Program Studi. 

c. Berita acara penyusunan kurikulum Program Studi. 

d. Rencana pembelajaran semester (RPS). 
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e. Formulir kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Dosen pada setiap mata kuliah. 

f. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran 

Program Studi. 
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