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1. Ruang Lingkup 

a. Perkuliahan adalah keseluruhan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka 

antara dosen dan mahasiswa berdasarkan jadwal yang ditetapkan.  

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan pada Fakultas Agama Islam (FAI) 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Agama 

Islam.  

d. Evaluasi proses belajar mengajar adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap 

proses belajar mengajar untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan umpan balik 

bagi dosen sebagai upaya perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar. 

 

2. Tujuan 

SOP ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah pelaksanaan 

perkuliahan di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo . 

 

3. Indikator Keberhasilan 

a. Terlaksananya perkuliahan pada semester berjalan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

b. Dosen melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka  

 

4. Pihak Yang Terlibat 

a. Dekan 

b. Kaprodi 

c. GJM/UJM 

d. Mahasiswa  

 

5. Acuan Kegiatan 

a. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

b. Buku Pedoman Akademik Fakultas Agama Ialam 

c. Kurikulum masing-masing prodi di Fakultas Agama Islam 

d. Kalender Akademik  

 

6. Penanggungjawab Kegiatan 

a. Dekan 

b. Kaprodi 

c. GJM/UJM 

 

7. Syarat Mengikuti Kegiatan:  

a. Terdaftar mahasiswa aktif 

b. Setiap mata kuliah harus disertai RPS 

c. Dosen wajib mentaati RPS yang telah ditetapkan oleh Prodi  

d. Dosen wajib menyampaikan RPS setiap awal semester  
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e. Dosen wajib mengisi daftar kehadiran dosen dan mahasiswa, termasuk laporan 

pengendalian perkuliahan  

f. Tim penjamin mutu program studi mengadakan evaluasi kinerja dosen dalam PBM 

setiap semester 

g. Tim penjamin mutu prodi menyampiakan hasil evaluasi kinerja dosen ke kaprodi dan 

dosen yang bersangkutan 

h. Prodi melaskukan tindak lanjut atas hasiul evaluasi kinerja dosen dengan ketentruan 

yang berlaku 

 

8. Dokumen Penunjang Kegiatan 

a. Jurnal Perkuliahan 

b. Presensi kehadiran mahaisswa 

c. Presensi Kehadiran Dosen 

d. Laporan Pengendalian Perkuliahan  

e. Silabus 

f. RPS 
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MANUAL PROSEDUR PERKULIAHAN 

 

1. Dosen menyiapkan Rencana Program Semester (RPS) dan silabus sebagai garis besar 

teknis dan materi pembelajaran. 

2. Dosen pengampu mata kuliah mengisi berita acara perkuliahan dan membawanya 

kedalam  ruang kuliah  

3. Dosen melakukan presensi kehadiran mahasiswa  

4. Dosen membuka perkuliahan dengan membaca doa pembuka hati, doa belajar dan 

dilanjutkan dengan tilawah surat-surat pilihan secara tartil. 

- Doa Pembuka Hati: 

 

 َربِّ  اْشَرحْ  ِلىْ  َصْدِرىْ  َويَِسّْرِلىْ  اَْمِرىْ  َواْحلُلْ  ُعْقَدة   ِمنْ  ِلَسانِىْ  يَْفقَُهْواقَْوِلى
 
Artinya : 
“Ya Allah, ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, 

uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar mereka memahami perkataanku” 

 

- Doa Belajar: 

 
ٍد نَبِيَا َوَرُسْوْلَ َرّبِ ِزْد نِْي  ْسالَِم ِدْينَا َوبُِمَحمَّ ـاَرِضُت بِاهللِا َربَا َوبِاْْلِ ـاَوْرُزْقنِـْي فَْهم  ِعْلم   

 

Artinya: 

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad 

sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku 

pengertian yang baik” 

 

اِلِحيْنَ َرّبِ ِزْدنِي ِعْلًما  َواْرُزْقنِْي فَْهًما َواْجعَْلنِْي ِمَن الصَّ  

 

Artinya: 

“Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizqi akan kepahaman,Dan jadikanlah 

aku termasuk golongan orang-orang yang sholeh” 

 

5. Dosen memberikan perkuliahan kepada mahasiswa sesuai dengan kontrak perkuliahan. 

6. Dosen menutup perkuliahan dengan membaca doa kafarotul Majelis. 

Doa Kafarotul Majelis: 

 

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك أَْشَهُد أَْن ْلَ إِلَهَ ِإْلَّ أَْنَت أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ 

Artinya: 

“Maha Suci Engkau Ya Allah & segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 

selain Engkau, aku memohon ampunan dan bertaubat pada-Mu.” 
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7. Di akhir waktu, dosen mengisi presensi kehadiran mahasiswa. 

8. Dosen mengisi jurnal mengajar secara online. 
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BAGAN / SKEMA ALUR PROSEDUR PERKULIAHAN 

 

KEGIATAN MAHASISWA DOSEN 

PENGAMPU 

DOKUMEN 

YANG 

DISIAPKAN 

1. Dosen pengampu mata kuliah  

menyiapkan RPS dan silabus 

   RPS 

 SILABUS 

2. Dosen pengampu mata kuliah mengisi 

berita acara perkuliahan dan 

membawanya kedalam  ruang kuliah 

   Berita acara 

perkuliahan 

3. Dosen melakukan presensi kehadiran  

mahasiswa. 

   Daftar Hadir 

Kuliah 

4. Dosen membuka perkuliahan dengan 

membaca doa pembuka hati, doa belajar 

dan dilanjutkan dengan tilawah surat-

surat pilihan secara tartil 

   Pedoman doa-

doa harian  

dan  Al Quran 

5. Dosen memberikan perkuliahan kepada 

mahasiswa 

   Buku-buku 

penunjang 

perkuliahan 

6. Dosen menutup perkuliahan dengan 

membaca doa kafarotul Majelis. 

 

   Pedoman doa-

doa harian   

7. Di akhir waktu, dosen mengisi presensi 

kehadiran mahasiswa  

 

   Presensi 

mahasiswa 

8. Dosen mengisi jurnal mengajar secara 

manual dan online 

   Jurnal 

mengajar 
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