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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

     Standar 

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan. Jadi dibutuhkan suatu standar yang 

mengatur keberlangsungan proses pembelajaran di program studi 

pendidikan bahasa inggris 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Proses 

Pembelajaran 

1. Kepala Program Studi 

2. Dosen pengampu 

3. Mahasiswa 

4. Pemangku kepentingan yang relevan (BAAK dan Stakeholder) 

4. Definisi Istilah a. Interaktif adalah interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 
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b. Holistik adalah membentuk pola pikir yang komprehensif dan luas 

dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. 

c. Integratif adalah proses yang terintegrasi kepada pendekatan 

antardisiplin dan multidisiplin 

d. Saintifik adalah yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, 

norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan kebangsaan 

e. Kontekstual adalah yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik adalah yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan 

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin. 

g. Efektif adalah yang secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang 

optimum. 

h. Kolaboratif adalah yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

i. Rencana Pembelajaran Semester adalah kegiatan atau tindakan 

mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran, cara penyampaian 

kegiatan (metode, model, dan teknik) serta cara menilainya 

menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar selama satu 

semester menjadi efektif dan efisien. 

j. SKS (system kredit semester) adalah system penyelenggaraan 

program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri 

beban belajar dan mata pelajaran yang akan diikuti setiap semester 

pada satuan pendidikan 

5. Pernyataan Isi   

Standar Proses 

Pembelajaran 

1. Dosen pengampu mata kuliah merancang karakteristik proses 

pembelajaran 

 

Standar Turunan: 

a. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

interaktif di setiap perkuliahan. 

b. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

holistik di setiap perkuliahan. 

c. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

integratif di setiap perkuliahan. 
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d. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

saintifik di setiap perkuliahan. 

e. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

kontekstual di setiap perkuliahan. 

f. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

tematik di setiap perkuliahan. 

g. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses efektif 

di setiap perkuliahan. 

h. Dosen pengampu mata kuliah harus menerapkan proses 

kolaboratif di setiap perkuliahan. 

i. Dosen pengampu mata kuliah harus mengajar dengan berpusat 

kepada mahasiswa di setiap perkuliahan. 

 

2. Proses pembelajaran prodi Pendidikan Bahasa inggris mencakup 

Perencanaan proses pembelajaran 

 

Standar Turunan: 

a. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) di setiap akan awal semester 

b. RPS paling sedikit memuat: 

 Nama Prodi, nama dank ode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu 

 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata 

kuliah 

 kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan 

 bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai 

 metode pembelajaran 

 waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada 

tiap tahap pembelajaran 

 pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

selama satu semester 

 kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 

 daftar referensi yang digunakan 

c. Dosen pengampu mata kuliah harus melihat perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyusun RPS. 
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3. Proses pembelajaran prodi Pendidikan Bahasa inggris mencakup 

Pelaksanaan proses pembelajaran 

 

Standar Turunan: 

a. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses 

pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 

b. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) 

c. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses 

pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib 

mengacu pada Standar Nasional Penelitian 

d. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses 

pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

e. Dosen pengampu mata kuliah mengajar sesuai dengan system 

dan struktur yang ada di prodi pendidikan bahasa inggris 

f.  Dosen pengampu mata kuliah mengajar harus menggunakan 

satu metode pengajaran 

g. Metode pengajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain 

h. Dosen pengampu mata kuliah memilih antara kuliah, responsi 

dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau 

pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

wadah bentuk pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang 

diampu. 

i. Dosen wajib membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam 

penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

4. Proses pembelajaran prodi Pendidikan Bahasa inggris mencakup 

Beban belajar mahasiswa 
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Standar Turunan: 

a. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan jumlah 

SKS sebagai beban belajar mahasiswa 

b. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan proses 

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester 

c. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan satu 

tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan 

tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 

d. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan semester 

antara selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, beban belajar 

mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan sesuai beban 

belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran 

yang telah ditetapkan 

e. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan apabila 

semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, 

tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian 

tengah semester antara dan ujian akhir semester antara 

f. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan masa dan 

beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program 

diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks 

g. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau 

tutorial, terdiri atas: 

 kegiatan tatap muka 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 

h. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis, terdiri atas: 

 kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; dan 

 kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester 
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i. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan 1 

perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau 

bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

j. Program studi pendidikan bahasa inggris menetapkan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang 

sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per 

semester 

k. Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa 

yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar 

dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, 

setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama 

dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per 

semester pada semester berikut 

l. Proses pembelajaran diawali dengan pembacaan surah As-Shof 

ayat 10-11 

m. Ketua kelas wajib melaporkan hasil pembelajaran ke program 

studi setiap kali proses pembelajaran diadakan 

h. Strategi Pelaksanaan 

Standar Proses 

Pembelajaran 

a. Dosen pengampu diberikan pelatihan tentang karakteristik proses 

pembelajaran 

b. Dosen pengampu diberikan pelatihan tentang bagaimana 

merencanakan proses pembelajaran 

c. Dosen pengampu diberikan pelatihan tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran 

d. Dosen pengampu diberikan pelatihan tentang beban belajar 

mahasiswa 

i. Indikator 

Ketercapaian Proses 

Pembelajaran 

1. Proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan karakteristik 

proses pembelajaran 

2. Tersedianya dokumen-dokumen penunjang proses pembelajaran 

3. Terciptanya proses pembelajaran dua arah dengan menggunakan 

suatu metode pengajaran dalam bentuk wadah pembelajaran 

4. Terpenuhinya beban belajar mahasiswa sesuai dengan standar yang 

berlaku 

j. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Proses Pembelajaran 

1. Kurikulum Prodi PBI yang berbasis KKNI 

2. KHS Mahasiswa 

3. KRS Mahasiswa 

4. Silabus 

5. RPS 
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