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A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar  

 

1. Visi           

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan 

berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025 

 

2. Misi 

a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi  yang berbasis  

nilai-nilai keislaman. 

b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi  kepada pengembangan  dan 

penyebarluasan sains dan teknologi 

c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa 

kemaslahatan. 

d) Mengembangkan  budaya  kewirausahaan  yang Islami 

e) Menyelanggarakan kerjasama dengan berbagai institusi 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi 

yang berbasis  nilai-nilai keislaman 

b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains  dan teknologi 

c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa 

kemaslahatan. 

d. Menghasilkan karya kreatif dan  inovatif  untuk menumbuh kembangkan budaya  

kewirausahaan yang islami 

e.  Menghasilkan jalinan dan kegiatan  kerjasama  untuk mendukung 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

kewirausahaan 

 

B. Rasionale Standar Proses  Pembelajaran 

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai 

kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. 

Kegiatan akademik yang dikelola dengan proses pembelajaran yang sistematis. Untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan 

perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk 

melaksanakan berbagai isi pembelajaran tersebut secara baik.  
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C. Definisi Istilah 

a) Student-Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan 

mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi 

sebagai fasilitator. 

b) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: 

1) Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkenaan dengan 

pengetahuan, penalaran, atau pikiran; 

2) Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan, 

emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran; 

3) Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan 

keterampilan jasmani; 

4) Ranah kooperatif (learning to live together) : kemampuan untuk bekerjasama. 

c) Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, 

masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi. 

 

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran 

a) Rektor Universitas Al-Azhar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang isi 

pembelajaran yang berlaku di Universitas Al-Azhar. 

b) Wakil Rektor I  dalam hal  mengendalikan kebijakan tentang isi pembelajaran yang 

berlaku di Universitas Al-Azhar. 

c) Dosen dalam hal membantu terciptana suasana akademik. 

d) Tim Kurikulum dalam hal membantu pembuatan kurikulum. 

e) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan 

administrasi. 

f) Mahasiswa dalam hal membantu terciptana suasana akademik. 

E. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pembelajaran 

a) Program studi (A) harus memiliki RPS, SAP dan GBPP (B) pada saat proses 

pembelajaran (C) di setiap mata kuliah (D). 

b) Setiap dosen (A) harus melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan GBPP dan 

SAP (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C) di setiap 

jadwal perkuliahan (D). 

c) Dosen (A) harus menjelaskan GBPP dan membuat kontrak perkuliahan dengan 

mahasiswa (B) yang telah disusun sesuai dengan standar mutu penyusunan (C)   

pada awal kuliah minggu pertama (D). 

d) Dosen (A) harus memulai perkuliahan dengan mengucapkan salam dan selanjutnya 

memandu mahasiswa untuk berdo’a (B) yang telah disusun sesuai dengan standar 

mutu penyusunan (C)  pada awal kuliah minggu pertama (D).. 
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e) Dosen (A) harus menerapkan metode-metode mengajar dan usaha-usaha lainnya 

untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam belajar (B) yang telah disusun sesuai 

dengan standar mutu penyusunan (C)  di setiap mata kuliah (D). 

f) Dosen (A) harus memanfaatkan jam belajar secara optimal (B) sesuai dengan 

ketentuan dalam sistem kredit semester (SKS) (C) di setiap mata kuliah (D) . 

g) Dosen (A) harus mengisi laporan pelaksanaan pembelajaran (LPP) sesuai form yang 

telah tersedia (B), ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa (C) setelah 

kegiatan tatap muka (D). 

h) Dosen (A) harus membuat catatan pribadi (evaluasi diri) atas pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan (B), untuk bahan penyempurnaan GBPP dan 

SAP untuk peningkatan mutu pembelajarannya (C) di masa yang akan dating (D). 

i) Fakultas (A) harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, 

dosen, dan meteri perkuliahan (B) yang sesuai dengan GBPP dan SAP (C) setiap 

proses perkuliahan (D). 

j) Dosen (A) harus melaksanakan kegiatan tatap muka (B) minimal 14 kali (C) setiap 

perkuliahan (D). 

k) Dosen (A) harus  bersedia melayani konsultasi belajar mahasiswa baik di dalam 

maupun di luar kelas (B) sesuai kompetensi dosen (C) setiap perkuliahan (D). 

l) Dosen (A) harus menjadi teladan bagi mahasiswa (B), berdasarkan nilai-nilai 

keislaman (C) setiap hari (D). 

m) Dosen (A) harus bersikap kooperatif dan apresiatif terhadap kegiatan rekam data 

(B) dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran (C) setiap hari (D). 

n) Dosen (A) harus melakukan tugas mengajar (B) sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki (C) setiap hari (D). 

o) Dosen  (A) harus memiliki beban SKS maksimal adalah 12 SKS (B) sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki (C) setiap semester (D). 

p) Dosen (A) harus  mengajar (B) dengan jumlah mahasiswa kelas regular maksimal 

50 dan kelas praktikum 25 orang (C) setiap perkuliahan (D). 

q) Dosen (A) harus melakukan evaluasi hasil belajar (B) berdasarkan UTS, UAS, 

keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D). 

r) Mahasiswa (A) berhak mengklarifikasi hasil penilaian dosen (B) berdasarkan UTS, 

UAS, keaktifan, kehadiran dan tugas (C) setiap saat (D). 

s) Dosen (A) harus  membuat soal UTS dan UAS (B) sesuai dengan GBPP dan SAP 

(C) setiap akan mengadakan UTS dan UAS (D). 

t) Dosen (A) harus melakukan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan 

(B) mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi 

pembelajaran dan sistem evaluasi (C) setiap saat (D). 
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u) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) (A) harus meminta umpan balik (B) tentang mutu 

perkuliahan dari mahasiswa peserta kuliah (C) paling lambat pada saat pelaksanaan 

UAS (D) . 

v) Dosen (A) harus mencapai nilai kemampuan mengajar menurut persepsi mahasiswa 

(B) dengan skala minimal cukup baik dan skala maksimal sangat baik (C) setiap 

hari. 

w) Dosen (A) yang tidak memenuhi standar mutu pembelajaran akan (B) mendapatkan 

pembinaan dari pimpinan (C) berdasarkan hasil dari Monev (D). 

x) Dosen (A) harus memiliki performa terbaik dalam pembelajaran (B) akan 

memperoleh penghargaan dari pimpinan (C) setiap akhir semester. 

 

F. Strategi Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran 

a) Memberi pelatihan kurikulum kepada dosen. 

b) Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan 

pengguna lulusan. 

c) Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen di dalam mengajar. 

d) Mempersiapkan kalender akademik satu bulan sebelum masuk tahun akademik baru. 

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran 

a) Program studi memiliki GBPP dan SAP sebanyak ≥ 75% mata kuliah yang tercantum 

pada kurikulum program studi. 

b) Program studi memiliki ≥ 60% mata kuliah yang soal ujiannya sesuai dengan GBPP 

dan SAP. 

c) Fakultas melakukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan materi 

kuliah setiap minggu untuk ≥ 60% mata kuliah program studi. 

d) Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah yang mutu kinerjanya menurut 

persepsi mahasiswa skala baik sebanyak 60%. 

e) Mahasiswa memahami ≥ 60% standar kompetensi mata kuliah yang dikuti. 
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