
  

1. Pengertian Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Proses pembelajaran  adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran  dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

SAP/RPS adalah satuan atau rencana pembelajaran yang akan diajarkan dalam 

satu semester. 

2. Tujuan Tujuan dari SOP ini adalah:  

1. Memberi penjelasan tentang tahapan yang harus dilakukan dan persyaratan 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran di STMIK AKBA  

2. Memastikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di STMIK AKBA  

3. Ruang Lingkup Pihak-pihak yang terkait dalam mencapai kelancaran proses  pembelajaran dan 
tercapainya kompetensi yang diharapkan demi menunjang mutu lulusan STMIK 
AKBA  

- Dosen 

- Ketua Program Studi  

- Mahasiswa 

- BAAK/ Staf administrasi 

- UPT Laboratorium 

4. Target Mutu Semua proses prosedur pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan tertip 
sesuai standar yang ditetapkan. 
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5. Referensi 1. Statuta STMIK AKBA 
2. Pedoman Buku  Pedoman  Akademik STMIK AKBA 2020 

6. Prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

1. Menyiapakn GBPP/ RPS dan 

Kontrak perkuliahan 

2. Menyiapkan media pembelajaran 

3. Menyiapkan sumber pembelajaran 

dan menginformasikan sumber 

pembelajaran yang dimaksud 

(buku ajar, bahan ajar, jurnal 

ilmiah, dan berbagai referensi 

lainnya kepada mahasiswa 

 4. Menyampaikan salam ketika 

memasuki ruang kelas, demikian  

juga ketika akan meninggalkan 

ruang kelas  

5. Memulai perkuliahan pada minggu 

pertama dengan melakukan (i) 

perkenalan diri; (ii) menyampaikan 

guidline materi perkuliahan sesuai 

RPS; (iii) menyampaikan standar 

kompetensi atau tujuan 

pembelajaran; (iv) memotivasi 

mahasiswa melakukan 

kemandarian belajar 

 

 

 

 

 

 

6. Memfasilitasi Pembentukan Small 

Group Discusion (SGD) 1 

9. Memberikan Solusi bila muncul 

permasalahan dalam proses  

pembelajaran. Memberikan tugas-

tugas kepada mahasiswa, dan 

mengembalikan seluruh tugas-

tugas kepada mahasiswa yang 

diberikan  (termasuk quiz, PR, UTS, 

UAS) denangan memberikan 

feedback atau nilai 

10. Memberikan kuliah (tatap muka) 

sebanyak 14 kali pertemuan 

dalam satu semester, tetapi 

belum termasuk pelaksanaan UAS 

dan UTS 

11. Dalam memberikan kuliah , agar  

sebelumnya menyebutkan 

pembelajaran yang harus 

diselesaikan hari itu juga (sesuai 

RPS)  

7. Problem Based Learning, dll, sesuai 

strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan 

8.Membimbing praktikum atau 

praktek lapangan 
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12. Memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk melakukan 

Tanya-jawab/diskusi 

pembelajaran yang harus 

diselesaikan  

 

1 

13.Menyampaikan 

kesimpulan/summery materi 

perkuliahan menjelang akhir jam 

perkuliahan 

14. Melakukan penilaian terhadap 

soft skills  mahasiswa, pada 

proses/pelaksanaan 

pembelajaran 

15. Mengabsen mahasiswa,sebelum 

akhir proses pembelajaran 

16.Menyampaikan cLosing statement 

17. Menghubingi anggota team 

teaching bila berhalanagn hadir, 

atau memberikan tugas-tugas 

tertentu kepada mahasiswa, 

agar tetap ada aktivitas 

pembelajaran  pada hari itu juga 



 

 

Catatan 
 
 
 
 

Dibuat Diperiksa Disetujui 

Tanggal      : 17 April 2021 20 April 2021 21 Aprul 2021 

Oleh           : Nuraida latif, s.T., M.Kom Dr. Rohayati Arifin, M.Si Dr. Askar taliang, M.Si 

Jabatan      : Ketua LPM WK I  Akademik Ketua STMIK AKBA 
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