
i 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

STANDAR  
PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU   
UNIVERSITAS BOJONEGORO 
Gedung Rektorat Universitas Bojonegoro, Lantai 2 
Jalan Lettu Suyitno Nomor  2  Bojonegoro  Kotak Pos 62119 
Tlep. ( 0353 ) 881984,  885444  /  Fax. ( 0353 ) 881984 
Website: www.unigoro.ac.id / E-mail:lpm@unigoro.ac.id 

 

http://www.unigoro.ac.id/
mailto:lpm@unigoro.ac.id


ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

Kode Dokumen : SM-DIK 3-UNIGORO-SPMI 01 

Revisi  : 0 

Tanggal  :  21 Oktober 2020 

Dirumuskan oleh  : Tim Penjaminan Mutu  

  Universitas Bojonegoro 

 

 

 

  ENDANG, S.E., M.M. 

 NIDN. 07 2505 8006 

 

Ditetapkan oleh  : Rektor  

  Universitas Bojonegoro 

 

 

 

  Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.M., M.Hum. 

 NIDN. 07 1201 6303 

 

Dikendalikan oleh  : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

  Universitas Bojonegoro 

 

 

 

  AHMAD SUPRASTIYO, S.Sos., M.Si. 

 NIDN. 07 2704 8901 

 
 



iii 
 

DAFTAR ISI 
 
 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup  ..................................................................   1 
 

B. Landasan Ideal  ...........................................................................................   1 
 

C. Standar dan Indikator ..................................................................................   2 
 
 



 

1 
 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar Proses Pembelajaran Unigoro adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus 

penjaminan    mutu    tentang    seluruh    penyelenggaraan    proses    pembelajaran.    

Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh 

proses pembelajaran  agar  mencapai  tujuan  mutu  pembelajaran.  Standar  Proses  

Pembelajaran Unigoro mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan/ SNP, BAN-PT,  dan  ketentuan  atau  prosedur  lain  yang  dianggap  dapat  

mendukung  proses pembelajaran yang baik. 

Penerapan karakteristik/  spesifikasi kualifikasi  lulusan  harus jelas,  tegas dan  dapat  diukur 

derajat  pencapaiannya  serta  harus  relevan  (sesuai)  dengan  kebutuhan.  Karakteristik  ini 

ditentukan  dari  proses  pengajaran  dan  proses  evaluasi  hasil  pengajaran  itu  sendiri  

yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Unigoro. 

Lingkup  Standar  Proses  Pembelajaran  meliputi  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan 

pembelajaran,    evaluasi   hasil   pembelajaran,   pelaporan   hasil   evaluasi   pelaksanaan 

pembelajaran dan sarana/  prasarana pembelajaran.  Setiap proses yang ada di lingkup ini 

memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses 

audit berlangsung. 
 
 
 

B. Landasan Ideal 
 

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 

tahun   2005   tentang   Standar   Nasional  Pendidikan   (SNP),   BAN   –   PT   dan   

Kebijakan Akademik Unigoro. 

1. Peraturan  Pemerintah  No  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  

Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, 

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34, Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 

43 Ayat 1,  Ayat 2 dan Ayat 3  serta Pasal 57. 

2. BAN – PT 

Standar  akreditasi  perguruan  tinggi  mencakup  dua  komitmen  inti,  yaitu  

komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) 

dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). 

Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya adalah Proses 

Pembelajaran. 
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C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1. Program studi menyelenggarakan 

perencanaan proses pembelajaran 

sesuai dengan KKNI 

1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi 

dengan buku referensi yang mutahir dan 

bahan     ajar     

(handout/modul/penuntun praktikum) 

2. Perencanaan proses pembelajaran 

disusun  untuk  setiap  mata  kuliah  dan 

disajikan dalam rencana pembelajaran 

semester (RPS) 

3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan 

secara berkala dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Program studi menerapkan mekanisme 

penyusunan dan peninjauan materi 

perkuliahan dengan melibatkan kelompok 

dosen dalam satu bidang ilmu setiap     

semester (mencakup materi kuliah,           

metode pembelajaran, penggunaan 

teknologi pembelajaran dan cara-cara 

evaluasinya) 

2. Program    studi    menyelenggarakan/ 

melaksanakan   proses   pembelajaran 

dengan  baik  yang  bersifat  interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. 

1. Jumlah  mahasiswa  per  kelas  maksimal 

40 orang 

2. Persentase   mata   kuliah   (wajib/pilihan) 

program   sarjana   yang   menerapkan 

sistem SCL (Student Centered Learning) 

minimal 30%. 

3. Persentase mata kuliah yang 

diselenggarakan dengan sistem e- 

learning (blended system) minimal 20%. 

4. Program studi menerapkan mekanisme 

monitoring kehadiran mahasiswa, 

kehadiran dosen, dan kesesuaian materi 

kuliah   yang   diajarkan   dengan   RPS 

setiap semester. 

5. Program  studi  menerapkan  mekanisme 

penjaminan     mutu     soal     ujian     dan 

kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga  

menghasilkan  soal  ujian  yang bermutu    

baik dan dapat mengukur kompetensi 

yang dirumuskan. 



 

3 
 

3. Program studi wajib menerapkan 

beban    belajar    mahasiswa    sesuai 

aturan yang berlaku 

1. Jumlah       beban       belajar       seorang 

mahasiswa paling sedikit 144 sks. 

2. Kegiatan    perkuliahan    dan    praktikum 

dilaksanakan   secara   penuh   (14   kali 

pertemuan)  dan  sesuai  dengan  beban 

kreditnya. 

3. Kegiatan         praktikum         mahasiswa 

menggunakan fasilitas laboratorium yang 

dimiliki   oleh   Unigoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


