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RASIONAL  

Pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pendidikan mempertimbangkan faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal tersebut antara lain Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44/2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional, hasil tracer study, dan FGD dengan pengguna lulusan, Faktor internal 

terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sumber daya internal program studi Faktor internal dan eksternal 

menjadi acuan dalam merumuskan profil lulusan agar dianggap mampu bersaing secara nasional dan 

global. Kemudian Prodi Ilmu Pendidikan menetapkan kompetensi yang harus dimiliki sebagai 

cerminan dari profil tersebut. Untuk mewujudkan kompetensi yang ditetapkan, maka dikembangkan 

struktur kurikulum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan industri. Untuk mengakomodir 

kebutuhan masyarakat, terungkap tracer study lulusan yang menunjukkan bahwa aspek kemampuan 

bahasa asing, pemanfaatan TIK, kerjasama tim, dan kepemimpinan merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi dalam pengembangan kurikulum. Hasil penelusuran tersebut juga berdampak pada perlunya 

penyempurnaan kurikulum dalam rangka penyiapan sumber daya manusia abad 21. Berdasarkan 

pemikiran di atas, maka disusunlah Struktur Kurikulum 2015 Program Studi Ilmu Pendidikan dengan 

ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan intelektual, kreatif dan pribadi siswa untuk 

berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan, untuk menjadi kompeten, terlibat dalam kehidupan 

mereka sendiri, komunitas mereka, dan dunia dengan menyediakan pendidikan berkualitas 

tinggi  

2. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, profesi, iptek, dan penyiapan tenaga 

manajemen yang profesional sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini fleksibel dan 

memungkinkan pengaturan mata kuliah pilihan untuk mengakomodasi keragaman minat dan 

kemampuan siswa 

 

DESKRIPSI PROFIL PROGRAM STUDI  

Program Studi Ilmu Pendidikan berdiri pada tanggal 15 Desember 2015 dengan SK Dirjen 

Pendidikan Tinggi (DIKTI) No 192/KPT/I/2015. Program Studi memperoleh peringkat akreditasi B 

berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Surat 

Keputusan BAN PT Nomor 3432/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 dan berlaku sampai dengan 19 

September 2022. Gelar bagi lulusan Program Studi Ilmu Pendidikan adalah Doktor Ilmu Pendidikan. 

Program studi yang menyediakan 9 minat penelitian bagi mahasiswa antara lain: Ilmu Pendidikan, 

Pendidikan Matematika, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Seni, Pendidikan Olah 

Raga dan Kesehatan, Manajemen Administrasi, Evaluasi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, 

Pendidikan Teknologi.  



Profil lulusan Program Studi Ilmu Pendidikan adalah (1) peneliti profesional yang memiliki 

etika moral, integritas, dan kemampuan memecahkan masalah pendidikan terkini dan kebijakan 

strategis di bidang pendidikan, (2) pendidik yang memiliki etika moral yang unggul, integritas, dan 

menunjukkan keahlian dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan dan terus menggunakan waktu 

untuk mendapatkan pengetahuan baru di bidangnya, dan (3) konsultan pendidikan yang empati dan 

mudah bergaul, terampil dalam mengidentifikasi masalah dan menggunakan potensi untuk mencari  

solusi secara komprehensif dan integratif. Memiliki keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang 

sangat baik.  

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan lulusan, Prodi Ilmu Pendidikan 

berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi profesi, organisasi/lembaga 

pemerintah/swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Prodi merupakan anggota PPSDP 

(Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan). Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pertukaran mahasiswa dan pelibatan dosen prodi dalam berbagai kajian/penelitian di instansi 

pemerintah maupun swasta . 

 

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN  

MISI  

Menjadi program studi unggul dalam pedagogi kritis dan pedagogi siber di Asia pada tahun 2045 

yang diakui atas pengembangan sumber daya manusianya yang berkualitas di bidang Pendidikan 

yang didasarkan pada kearifan lokal Tri Hita Karana.  

 

MISI  

Misi Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan adalah:  

1. Membina pertumbuhan intelektual, kreatif, dan pribadi mahasiswa agar berpikir kritis, kreatif, 

dan berwawasan luas, menjadi kompeten dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas 

mereka, dan dunia dengan menyediakan pendidikan berkualitas tinggi  

2. Memberikan kesempatan kepada program studi untuk memberikan landasan bagi kemajuan 

ilmu pengetahuan tentang profesi di mana penelitian, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan 

dapat berkembang; dan menjamin bahwa setiap orang dapat mengembangkan potensi mereka 

secara penuh.  

3. Terlibat dalam kemitraan dan pengabdian masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, 

akomodatif, dan inovatif yang berkontribusi pada pertumbuhan masyarakat dan memiliki 

pengaruh regional, nasional, dan global. Menghasilkan Lulusan Pendidikan Doktor yang 

mampu menunjukkan perilaku profesional, memajukan perdamaian dan kerukunan sosial 



serta menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan 

masyarakat  

4. Menghasilkan Lulusan Pendidikan Doktor yang menempuh pendidikan sepanjang hayat di 

lapangan, dan menghasilkan solusi inovatif dengan menggunakan penelitian, kewirausahaan, 

dan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks  

 

TUJUAN  

Tujuan Program Studi Ilmu Pendidikan adalah:  

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Doktor yang unggul secara intelektual, harmonis moral, 

diakui oleh organisasi lokal, regional dan global dengan berhasil menunjukkan profesi bidang 

utama atau disiplin terkait. 

 
 
PROFIL LULUSAN 

 

Profil Lulusan 
 

Deskripsi 

 

1. Peneliti profesional yang 

memiliki etika moral, 

integritas, dan kemampuan 

memecahkan masalah 

pendidikan terkini dan 

kebijakan strategis  

 

Peneliti profesional yang memiliki etika moral, integritas, 

dan kemampuan untuk memecahkan masalah pendidikan 

saat ini dan kebijakan strategis ditandai dengan 

karakteristik berikut:  

1. Menguasai prinsip dan implementasi penelitian 

terkait isu terkini di bidang Sains dan Pendidikan  

2. Mampu menemukan atau mengembangkan 

teori/konsepsi/ide ilmiah baru dan berkontribusi 

pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan penerapan nilai-nilai humaniora 

pada bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah 

berdasarkan roadmap penelitian dengan 

interdisipliner, multidisipliner , atau pendekatan 

lintas disiplin.  

3. Kemampuan menggunakan implikasi perkembangan 

atau penerapan ilmu teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora menurut 

keahliannya berdasarkan kaidah, prosedur, dan etika 

ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, kritik, 

kompilasi ilmiah deskripsi hasil studinya dalam 

bentuk tugas akhir atau disertasi  
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2. Pendidik yang memiliki 

etika moral yang sangat baik, 

integritas, dan menunjukkan 

keahlian dalam mata 

pelajaran yang mereka 

ajarkan dan menghabiskan 

waktu terus untuk 

mendapatkan pengetahuan 

baru di bidangnya  

 

Pendidik yang memiliki etika moral yang sangat baik, 

integritas, dan menunjukkan keahlian dalam mata 

pelajaran yang mereka ajarkan dan menghabiskan waktu 

terus untuk mendapatkan pengetahuan baru di 

bidangnya, dicirikan oleh karakteristik berikut:  

1. Menguasai dan mengkritisi falsafah ilmu dan 

pendidikan serta penerapan ilmu muatan 

pedagogik untuk mampu memecahkan masalah 

pendidikan saat ini secara harmonis  

2. Mampu mengintegrasikan pembelajaran dan 

keterampilan inovasi, penguasaan teknologi dan 

informasi, pengembangan karir, dan kecakapan 

hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.  

3. Kemampuan untuk membuat rencana inovatif studi 

terkait dalam instruksi pendidikan di pendidikan 

tinggi, melakukan pengajaran dan pembelajaran 

yang efektif dan komunikasi di dalam dan di luar 

kelas. 
 

1. Konsultan Pendidikan yang 

berempati dan bersosialisasi, 

terampil dalam 

mengidentifikasi masalah 

dan brainstorming solusi 

potensial, komprehensif dan 

integratif. Memiliki 

keterampilan komunikasi 

tertulis dan lisan yang sangat 

baik. 
 

 

Konsultan Pendidikan yang berempati dan bersosialisasi, 

terampil dalam mengidentifikasi masalah dan 

brainstorming solusi potensial, komprehensif dan 

integratif; memiliki keterampilan komunikasi tertulis dan 

lisan yang sangat baik. dicirikan oleh ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1. Menguasai dan mengkritisi falsafah ilmu dan 

pendidikan serta penerapan ilmu muatan 

pedagogik untuk mampu memecahkan masalah 

pendidikan saat ini secara harmonis  

2. Mampu menemukan atau mengembangkan 

teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan 

berkontribusi pada pengembangan, pengamalan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan 

nilai-nilai humaniora dalam bidang keahliannya  

3. Kemampuan untuk menunjukkan keterampilan 

kewirausahaan dan kepemimpinan  

4. Kemampuan menggunakan implikasi 

perkembangan atau penerapan ilmu teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, prosedur, dan etika ilmiah 

untuk menghasilkan solusi, gagasan, kritik, 

kompilasi ilmiah deskripsi hasil studi mereka 

 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
 

1. SIKAP 

  S1 Menunjukkan sikap dan tindakan ilmiah, pendidikan, dan keagamaan yang 

berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 



dan bernegara berdasarkan norma dan etika akademik berdasarkan kearifan 

lokal Tri Hita Karana  
  2. PENGETAHUAN 

   P1 Menguasai dan mengkritisi falsafah ilmu dan pendidikan serta implementasi 

ilmu muatan pedagogik untuk mampu memecahkan masalah pendidikan saat 

ini secara harmonis 

 

   P2 Menguasai prinsip dan implementasi penelitian terkait isu terkini di bidang 

Sains dan Pendidikan 

    
3. KETERAMPILAN UMUM 

   KU1 Mampu mengintegrasikan pembelajaran dan keterampilan inovasi, 

penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan 

hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 
   KU2 Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ide ilmiah baru dan 

berkontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan penerapan nilai-nilai humaniora pada bidang keahliannya melalui 

penelitian ilmiah berdasarkan roadmap penelitian dengan interdisipliner, 

multidisiplin, atau pendekatan lintas disiplin.  
  
 4. KETERAMPILAN KHUSUS 

   KK1 Kemampuan untuk membuat rencana inovatif studi terkait dalam instruksi 

pendidikan di pendidikan tinggi, melakukan pengajaran dan pembelajaran 

yang efektif dan komunikasi di dalam dan di luar kelas. 
   KK2 Kemampuan mensintesis pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

kontekstual yang diperlukan untuk memecahkan masalah di bidang ilmu 

pengetahuan dan pendidikan melalui penelitian dan kerja kolaboratif 

   KK3 Kemampuan untuk menunjukkan keterampilan kewirausahaan dan 

kepemimpinan  
    KK4 Kemampuan menggunakan implikasi perkembangan atau penerapan ilmu 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, prosedur, dan etika ilmiah untuk 

menghasilkan solusi, gagasan, kritik, menyusun deskripsi ilmiah tentang hasil 

studinya berupa tugas akhir atau disertasi. 

 

 
 

 

PROSES PEMBELAJARAN  

Untuk memenuhi tuntutan (1) keterampilan abad 21 yang meliputi, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan kolaboratif, keterampilan komunikasi dan kreativitas; (2) Revolusi Industri 4.0 dan 

Masyarakat 5.0, yang mengharapkan literasi baru, terdiri dari ; literasi teknologi, Big Data dan 

literasi manusia; (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang bergelar doktor pada level 9 dan 

program baru kementrian pendidikan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka 

(MBKM), Kurikulum yang mendorong mahasiswa untuk menguasai pengetahuan teoritis dan 



praktis yang disusun mereka untuk memasuki tempat kerja. Kampus mandiri akan mampu 

membekali mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai dengan minatnya. Ada beberapa 

pendekatan dan metode pengajaran yang diterapkan dalam program doktor Ilmu Pendidikan. 

Mereka adalah: mahasiswa Cantered Learning, sebuah pendekatan yang juga dikenal sebagai 

pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang mencakup metode pengajaran yang mengalihkan 

fokus pengajaran dari dosen ke mahasiswa. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa bertujuan 

untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian mahasiswa dengan meletakkan tanggung jawab 

atas jalannya pembelajaran di tangan siswa. Instruksi berfokus pada keterampilan dan praktik yang 

memungkinkan pembelajaran seumur hidup dan pemecahan masalah secara mandiri. Teori dan 

praktik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa didasarkan pada teori pembelajaran 

konstruktivis yang menekankan peran kritis pembelajar dalam membangun makna dari informasi 

baru dan pengalaman sebelumnya. Selain itu, pendekatan Blended Learning juga diterapkan untuk 

dapat memenuhi tuntutan Revolusi Industri 4.0. Blended Learning adalah pendekatan pendidikan 

yang menggabungkan materi pendidikan online dan peluang untuk interaksi online dengan metode 

kelas berbasis tempat tradisional. Ini membutuhkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa, dengan 

beberapa elemen kontrol mahasiswa atas waktu, tempat, jalan, atau kecepatan. Dengan kata lain, 

blended learning diterapkan pada praktik menggunakan pengalaman belajar online dan tatap muka 

saat mengajar siswa. Ini juga disebut pembelajaran hybrid dan pembelajaran mode campuran, Selain 

pendekatan-pendekatan di atas, beberapa metode pengajaran yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut:  

(1) Self-directed learning (SDL) adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

mengambil alih proses belajar mereka sendiri (mendiagnosis kebutuhan belajar, 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, memilih strategi pembelajaran, dan mengevaluasi 

kinerja dan hasil belajar). Ini mencakup kemampuan seseorang untuk merumuskan rencana 

dan mengidentifikasi alat, sumber daya, dan strategi yang diperlukan untuk pembelajarannya 

sendiri  

(2) Project-based learning (PBL). Ini adalah pendekatan instruksional yang dirancang untuk 

memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui 

proyek-proyek menarik yang dibuat di sekitar tantangan dan masalah yang mungkin mereka 

hadapi di dunia nyata.  

(3) Case-based Learning.  Case-based learning (CBL) adalah pendekatan mapan yang digunakan 

lintas disiplin di mana siswa menerapkan pengetahuan mereka ke skenario dunia nyata, 

mempromosikan tingkat kognisi yang lebih tinggi (lihat Taksonomi Bloom). Di kelas CBL, 

siswa biasanya bekerja dalam kelompok dalam studi kasus, cerita yang melibatkan satu atau 



lebih karakter dan/atau skenario. Kasus-kasus tersebut menyajikan masalah atau masalah 

disipliner di mana siswa menemukan solusi di bawah bimbingan instruktur. 

 

Selain itu Program Doktor Ilmu Pendidikan juga melaksanakan Penelitian Perpustakaan/Online, 

Penulisan Laporan, Tinjauan Kritis, Seminar Kelas, dan Publikasi Kelas. Model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pemikiran kritis dan kreativitas mereka 

untuk kepentingan mereka sendiri. Hasil pemikiran kritis mereka dituangkan dalam bentuk makalah 

yang didukung dengan hasil bacaan artikel dan jurnal. Ada juga presentasi video yang harus 

dilakukan siswa untuk menunjukkan kemampuan komunikasi dan kemampuan presentasinya. Selain 

penerapan metode di atas, Program studi ini juga mengadakan joint teaching and learning dan kuliah 

tamu untuk memperkaya kemampuan pedagogik mahasiswa serta mendorong kemitraan antara 

universitas inbound dan outbound.  

 

Pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Ilmu Pendidikan pada dasarnya merupakan proses 

pembelajaran orang dewasa. Proses belajar orang dewasa ditandai dengan pergeseran tanggung jawab 

belajar dari instruktur ke siswa. Perubahan tanggung jawab ini menuntut siswa untuk terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran (be active learner). Di luar kelas, siswa harus aktif mencari sumber 

belajar untuk melengkapi materi yang tidak disampaikan dalam sesi kelas. Sumber belajar dapat 

diperoleh dari perpustakaan, internet, laboratorium, dan sebagainya. Intinya dosen hanya berperan 

sebagai fasilitator. Di Prodi Ilmu Pendidikan, laboratorium merupakan fasilitas yang sudah ada untuk 

digunakan mahasiswa sebagai sumber belajar, selain tersedianya Wi-Fi di gedung fakultas.  

 

Tingkat kehadiran dosen selama satu semester dipantau minimal 85% dan mahasiswa mengikuti 

perkuliahan 80% sebagai syarat minimal mengikuti ujian. Program Studi mendorong dosen untuk 

menerapkan metode belajar mengajar yang berpusat pada siswa (learn- oriented), pembelajaran 

berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Penerapan model pembelajaran aktif dengan 

beberapa teknik yaitu Library/Online Research, Ceramah, Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok, 

Penulisan Laporan, Membaca Kritis, Review Kritis, Seminar Kelas dan Publikasi Kelas 

 

 

PENILAIAN  

Sistem penilaian yang diterapkan di Program Studi Ilmu Pendidikan terdiri dari penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa, yang dilakukan setiap semester. Penilaian proses belajar mahasiswa 

setiap semester terdiri dari:  

o Presentasi Kelompok  



o Laporan singkat (500 kata)  

o Proyek kelompok  

o Proyek akhir individu atau kelompok  

o Portofolio  

o Publikasi individu atau kelas  

 

Metode penilaian yang dapat digunakan untuk melihat prestasi siswa adalah: presentasi kelompok, 

laporan singkat (500 kata), proyek kelompok, proyek individu, publikasi artikel dan portofolio.  

 

Kehadiran tidak termasuk sebagai komponen penilaian, selama mahasiswa mengerjakan semua 

tugas maka mereka lulus mata kuliah. Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap mata 

kuliahnya ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 

 

A = 4.0 dengan tingkat penguasaan materi 90% - 100% 

A- = 3.7 dengan tingkat penguasaan materi 85% - 89% 

B+ = 3.4 dengan tingkat penguasaan materi 80% - 84% 

B = 3.0 dengan tingkat penguasaan materi 75% - 79% 

B- = 2.7 dengan tingkat penguasaan materi 70% - 74% 

C+ = 2.4 dengan tingkat penguasaan materi 65% - 69% 

C = 2.0 dengan tingkat penguasaan materi 60% - 64% 

D = 1.0 dengan tingkat penguasaan materi 55% - 59% 

E = 1.0 dengan tingkat penguasaan materi < 55% 

 

Hasil ujian akhir dan ujian IPK mengacu pada Pedoman Akademik UNDIKSHA yang berlaku dan 

hasil belajar yang dapat dilihat sebagai berikut :  

 

Hasil belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi. 
Outcomes Macam Asesmen 

 
Waktu 

PEOs 
(Kompetensi 
Lulusan) 
 

Survei kepuasan  
Survei Alumni 

Beberapa tahun setelah lulus 

POs (Capaian 
Pembelajaran) 

Laporan evaluasi instruktur  

Laporan kinerja Departemen/Program Studi 

Survei lulusan 

Setelah Lulus 

COs (Capaian 
Pembelajaran 
Mata Kuliah 
atau CPMK) 
 

Penilaian langsung  

Penilaian akhir kursus  

Laporan kinerja semester  

Laporan/komentar siswa 

Setelah pembelajaran selesai 
 

 

 



 
STRUKTUR KURIKULUM 

 

Kelompok mata kuliah pada program studi Doktor Ilmu Pendidikan terdiri atas kelompok-kelompok 

sebagai berikut: (1) Mata kuliah inti program studi adalah kelompok mata kuliah yang memuat 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam mengembangkan 

kompetensi pedagogik umum dan khusus atau pengetahuan pedagogik. sebagai pendidik, peneliti dan 

konsultan di bidang Pendidikan; (2) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi adalah kumpulan 

mata kuliah yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam 

mengembangkan kompetensi utama program studi dan membekali mahasiswa dengan mata kuliah 

yang mendukung minat penelitiannya; dan (3) Mata kuliah Matrikulasi atau Aanvullen, merupakan 

mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan. 

 

Laporan penelitian sebagai karya tulis ilmiah merupakan salah satu syarat kelulusan program doktor 

dalam bentuk Disertasi. Skripsi adalah karya tulis yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa program sarjana, dalam menyusun karya ilmiah sebagai karya pengalaman 

belajar secara menyeluruh, berdasarkan hasil penelitian lapangan berdasarkan penerapan teori, dan 

ditulis dengan tata cara penulisan karya ilmiah. 

 



 

Pengelompokan mata kuliah di Prodi Ilmu Pendidikan dan SKSnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.. 

 
Klasifikasi Mata Kuliah dan nilai Kredit  
 

No Kelompok Mata Kuliah SKS 

1. Mata Kuliah Inti Kependidikan Program Studi  (MKIKPS)  37 

2. Mata Kuliah Pilihan Program Studi  ( MKPPS) 9 

3. Mata Kuliah Matrikulasi (Aanvullen) 12 

Total Dengan latar belakang Kependidikan 46 

Tanpa latar belakang Kependidikan 58 

 

 

Kurikulum S3 Ilmu Pendidikan 
 

No 
 

Kode 
 

Kelompok Mata Kuliah 
(Course Group) 

 

SKS 
Semester 

1 2 3 4 

A. Mata Kuliah Inti Keilmuan Program Studi 
(MKIKPS) 

     

1. IPD 
320101 

Filsafat Ilmu dan Pendidikan 
2 

 
X 

   

2. IPD 
320102 

Pendidikan Humanis Berbasis Budaya 
THK 

3 X    

3. IPD 
320103 

Statistik Lanjutan  3 X    

4. IPD 
320104 

Isu Isu Kritis dan Orientasi Baru 

Pedagogi 
3 

 X   

5. IPD 
320105 

Metodologi Penelitian Pendidikan 
Lanjutan 

3 X    

6. IPD 

320106 
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan 2 X    

7. IPD 

320107 
Analisis Kurikulum  3  X   

8. IPD 

320108 
Analisis Kebijakan dan Evaluasi Program 
Pendidikan 

3  X   

9. IPD 

320109 
Inovasi Model Pembelajaran dan Model 
Evaluasi 

3  X   

10 IPD 
320110 

DISSERTATION 12    X 

Total Kredit MKIKPS 37 25 12 0 0 

B. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS)      

1. IPD 
320201 

Analisis perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembelajaran 

3 X    



2. IPD 
320202 

Analisis Sistem Pendidikan Nusantara 3  X   

3 IPD 
320203 

Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan 
di Beberapa Negara 

3   X  

4 IPD 
320204 

Teori Tes Modern 3  X   

5 IPD 
320205 

Pengembangan Instrumen Baku 
3 

 X   

6 IPD 
320206 

Pendalaman Penelitian di Bidang 

Evaluasi Pendidikan 
3 

  X  

7 IPD 
320207 

Ekonomi Pendidikan 3  X   

8 IPD 
320208 

Management Strategik Dalam 
Pendidikan 

3  X   

9 IPD 
320209 

Management Pengembangan Profesi 
dan Perilaku Tenaga Kependidikan  

3   X  

10 IPD 
320210 

Analisis Kritis Problematik, Hipotetik, 
dan Metodologik Teknologi 
Pembelajaran 

3 X    

11 IPD 
320211 

Perkembangan Teknologi Pengetahuan  
3 

 X 
 

 

12 IPD 
320212 

Sistem Informasi Managemen 

Pendidikan 
3 

  
X 

 

 
1
3 

IPD 
320213 

Pengembangan Materi dan Model 
Pembelajaran  

3 X    

14 IPD 
320214 

Pengembangan Model Evaluasi 
Pembelajaran  

3  X   

15 IPD 
320215 

Analisis Kritis Pendidikan Terkini 3 X    

16 IPD 
320216 

Analisis Sistematik Teori, Model dan 
Teknik Konseling  

3 X    

17 IPD 
320217 

Pengembangan Model Konseling 
Inovatif 

3   X  

18 IPD 
320218 

Pembelajaran Inovatif  
3 

 X 
 

 

19 IPD 
320219 

Management dan Pengembangan 

Profesi Pendidikan 
3 

 
 

X  

20 IPD 
320220 

Demokrasi, HAM dan Multikulturalisme 
3 

  X  

Total Kredit MKPPS 9 3 3 3 0 

D. Mata Kuliah Matrikulasi/ Aanvullen course (MKAv) 
*) 

     



1. IPD 
320301 

Psikologi Pendidikan 
3 X 

   

2. IPD 
320302 

Model Pembelajaran 3 X    

3. IPD 
320303 

Management pembelajaran 3  X   

4. IPD 
320304 

Evaluasi Pembelajaran 3  X   

Total Kredit Mata Kuliah Matrikulasi (aanvullen 
courses)  

12 6 6 0 0 

Jumlah total kredit jam untuk mahasiswa dengan latar 

belakang pendidikan yang sama (yang telah mengambil Mata 

Kuliah Pascasarjana dalam gelar Master) 

 
4
6 

 
9 

 
11 

 
2 

 
15 

Jumlah total kredit jam untuk siswa dengan latar belakang 

pendidikan yang berbeda (yang belum mengambil mata 

kuliah dalam gelar Master)  

 
5
8 

 
21 

 
11 

 
2 

 
15 

Catatan:  

Mata kuliah prasyarat (aanvullen) hanya diambil oleh mahasiswa yang latar belakang 

pendidikannya tidak linier dengan program studi dan wajib diambil oleh seluruh mahasiswa 

sebanyak 12 sks dari jumlah sks yang diberikan. 
 

 
 
KESESUAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP atau PO) DAN CAPAIAN PEMEBELAJARAN MATA 
KULIAH (CPMK atau CO) 
 

PO CO 

 

Mata Kuliah (MK) Deskripsi Mata Kuliah 

  Mata Kuliah Inti 

Keilmuan Program 

Studi (MKIKPS) 

 

PO1, PO2, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Mahasiswa menguasai 

berbagai jenis penelitian di 

bidang Filsafat Pendidikan  

 

CO2:  

Mahasiswa mampu 

mensimulasikan berbagai 

jenis desain penelitian yang 

berkaitan dengan Filsafat 

Pendidikan  
 

CO3:  

Filsafat Ilmu dan 

Pendidikan 

Kode MK: IPD 320101 

SKS: 2 

Mata kuliah ini membahas 

tentang berbagai konsep 

teoritis Filsafat Ilmu dalam 

bidang Pendidikan, 

perkembangan filsafat dan 

ilmu pengetahuan serta 

teori dan perkembangan 

ilmu pengetahuan modern, 

pemahaman, hubungan 

dan perbedaan antara ilmu 

pengetahuan dan filsafat. 

dan filsafat ilmu serta 

manusia dan ilmu 

pengetahuan. 



Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

melaksanakan tata cara serta 

mengembangkan metode 

pengumpulan data yang 

berkaitan dengan Filsafat 

Pendidikan 

PO1, PO2, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Menguasai konsep dasar 

teori THK dan memiliki 

kemampuan merumuskan 

prosedural pemecahan 

masalah sesuai dengan 

dimensi Pendidikan 

Humanis Keagamaan 

Berbasis Tri Hita Karana 

terkait dengan aspek 

kehidupan nyata  

 

CO2:  

Berkomunikasi secara lisan 

dan tulisan serta 

membangun hubungan 

interpersonal yang produktif 

terkait Pendidikan Humanis 

Keagamaan Berbasis Tri 

Hita Karana  

 

CO3:  

Menguasai jenis-jenis 

pendekatan, strategi, dan 

metode yang digunakan 

untuk mengkaji, 

menganalisis, dan 

mendeskripsikan Pendidikan 

Humanis Keagamaan 

Berbasis Tri Hita Karana 

Pendidikan Humanis 

Berbasis Budaya THK 

Kode MK: IPD 320102 

SKS: 3 

Mata kuliah ini membahas 

tentang perspektif sejarah 

THK, makna 

kesejahteraan/kebahagiaan 

dalam THK, THK sebagai 

falsafah hidup dan kearifan 

lokal, THK sebagai etika 

kepemimpinan, dan THK, 

Pancasila dan Bhineka 

Tunggal Ika serta 

implementasinya dalam 

Pendidikan 

PO1, PO3, 

PO4, PO5, 

PO7, PO9, 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Mengembangkan 

kompetensi di bidang 

analisis data 

menggunakan statistik 

multivariat untuk 

menunjang karir di 

Statistik Lanjutan 

Kode MK: IPD 320103 

SKS: 3 

 

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk memberikan 

kompetensi dalam bidang 

analisis data dengan 

statistik multivariat. 

Penelitian dimulai dari 

rumusan masalah dan 

hipotesis penelitian yang 

memerlukan analisis 

statistik multivariat untuk 

pengujiannya. Penelitian 



berbagai sektor di era 

industri 4.0 

 

CO2:  

Mengembangkan 

kompetensi di bidang 

sistem pengambilan 

keputusan berbasis 

statistik multivariat untuk 

mendukung pengambilan 

keputusan secara cepat 

dan tepat di era 

persaingan global. 
 

dimulai dari uji beda 

dengan analisis Multiple 

ANOVA (MANOVA), 

baik MANOVA satu arah 

maupun MANOVA dua 

arah. Penelitian 

dilanjutkan dengan 

analisis Multiple 

ANCOVA (MANCOVA), 

baik MANCOVA satu 

arah maupun dua arah. 

Selanjutnya untuk menguji 

pengaruh hubungan 

tersebut dibahas Path 

Analysis, Canonical 

Analysis, dan Structural 

Equation Model (SEM). 

Semua teknik analisis 

yang dibahas didahului 

dengan diskusi tentang 

persyaratan analisis yang 

diperlukan. Perhitungan 

dilakukan secara manual 

dan dengan bantuan paket 

aplikasi, seperti SPSS, 

AMOS, LISREL, dan 

SmartPLS. 
PO1, PO2,  

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

mampu untuk: 

 

CO1: 

Menganalisis isu-isu 

dalam paradigma baru 

pendidikan  

 

CO2:  

Menganalisis dan 

mendeskripsikan kekuatan 

dan kelemahan paradigma 

baru pendidikan 

Isu Isu Kritis dan 

Orientasi Baru Pedagogi 
Kode MK: IPD 320104 

SKS : 3 

Mata kuliah ini membekali 

mahasiswa untuk memiliki 

kompetensi, pemahaman, 

dan kemampuan 

mengaktualisasikan hasil 

analisis permasalahan dan 

paradigma dalam 

pendidikan. Materi kuliah 

ini diarahkan untuk 

menganalisis (1) 

pendidikan formal; (2) 

pendidikan informal; (3) 

pendidikan nonformal; (4) 

masyarakat; (5) birokrasi; 

(6) televisi (7) surat kabar; 

(8) media sosial 
PO1, PO3, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

mampu untuk: 

 

CO1:  

Menunjukkan tanggung 

jawab individu dan 

kelompok dalam 

Metodologi Penelitian 

Pendidikan Lanjutan 

Kode MK: IPD 320105 

SKS : 3 

 

 

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk memaparkan 

filosofi, dasar metodologis 

dan operasionalisasi 

penelitian di bidang 

pendidikan dengan 

paradigma desain 

kuantitatif, kualitatif, dan 



mengkonstruksi secara 

kognitif konsep 

metodologi penelitian 

pendidikan yang sesuai 

dengan perkembangan 

saat ini.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

keterampilan metodologis 

dalam menyusun proposal 

disertasi yang sesuai 

dengan isu perkembangan 

pendidikan terkini secara 

humanistik dan mampu 

mengkaji secara kritis 

laporan disertasi dan 

artikel ilmiah di jurnal 

bereputasi internasional.  

 

CO3:  

Mengembangkan 

keterampilan untuk 

memodifikasi instrumen 

penelitian, melakukan 

penelitian dengan kontrol 

validasi yang ketat, 

menganalisis data 

berdasarkan metode 

kualitatif dengan 

menerapkan perangkat 

lunak statistik. 

R&D. Topik kuliah dan 

tugas penelitian kuantitatif 

meliputi logika dasar 

penelitian kuantitatif, 

berbagai desain penelitian 

kuantitatif, rumusan 

masalah, peran 

mengembangkan kerangka 

teori, memilih variabel dan 

hubungannya, 

merumuskan hipotesis dan 

seleksi.  

 

Hasil belajar dinilai 

melalui presentasi, laporan 

tertulis, proyek, dan 

portofolio.  

PO1, PO2, 

PO5, PO7,  
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam rangka 

mengembangkan atau 

menerapkan keterampilan 

praktis dasar dan 

keterampilan praktis secara 

utuh dan terpadu yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai-nilai 

humaniora sesuai dengan 

bidang studi yang 

digelutinya.  

 

Sosiologi dan 

Antropologi Pendidikan 

Kode MK: IPD 320106 

SKS : 2 

Mata kuliah ini membahas 

tentang konsep dan prinsip 

keterampilan penilaian 

dasar dan menerapkannya 

dalam bentuk pelatihan 

keterampilan penilaian 

terbatas dalam suasana 

proses penilaian kerja 

produktif yang 

sebenarnya. siswa 

melakukan persiapan 

penilaian dan melakukan 

proses review karya 

pendidikan dihadapan 

pelanggan (dalam bentuk 

simulasi/peer ecobis) 

sesuai dengan rencana 

yang telah dirancang. 

Materi pendidikan 



CO2:  

Menunjukkan kinerja yang 

mandiri, berkualitas, dan 

terukur dalam hal 

merancang praktik kerja, 

melaksanakan praktik kerja, 

dan mengevaluasi praktik 

kerja  

 

CO3:  

Mengambil keputusan yang 

tepat dalam rangka 

pemecahan masalah di 

bidang praktek kerja 

lapangan, berdasarkan hasil 

analisis dan refleksi 

berdasarkan pengalamannya 

secara mandiri dan 

kolaboratif  

 

CO4:  

Melaksanakan proses 

evaluasi diri dan mampu 

mengelola praktik kerja 

lapangan secara mandiri 

penilaian kerja dalam studi 

ini dan pelatihan 

Antropologi terdiri dari: 

keterampilan dalam 

mengelola sumber daya 

manusia (pemimpin dan 

karyawan), keterampilan 

di bidang keuangan, 

keterampilan dalam 

produksi dan perbekalan, 

dan keterampilan dalam 

pemasaran dengan 

pengembangan studi kerja 

tim dan individu 

kelompok. , serta 

pengembangan 

pendidikan. Selanjutnya 

pada akhir perkuliahan, 

keterampilan dasar 

tersebut 

diimplementasikan secara 

utuh dalam rencana 

pendidikan (business plan) 

dan implementasi 

penilaian karya pendidikan 

yang inovatif di bidang 

jasa pendidikan, 

perdagangan, atau industri. 
PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

perkuliahan ini, 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan desain 

kurikulum pendidikan 

terkini.  

 

CO2:  

Mengembangkan desain 

konsep kurikulum 

pendidikan yang sesuai di 

era industri 4.0 

Analisis Kurikulum 

Kode MK: IPD 320107 

SKS : 3 

Pembelajaran ini bertujuan 

untuk mengembangkan 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik 

dalam merancang 

kurikulum pendidikan 

matematika yang sesuai di 

era industri 4.0 ini. Materi 

pembelajaran diantaranya :  

1. Menganalisis hasil 

penelitian pendidikan 

internasional untuk 

memberikan 

pengetahuan dan 

pemahaman kepada 

peserta didik tentang 

kelebihan dan 

kekurangan peserta 

didik Indonesia 

dibandingkan dengan 

peserta didik lain dari 

negara yang berbeda.  

2. Hasil analisis akan 



digunakan untuk 

menganalisis kurikulum 

berdasarkan konsep, 

topik, metode, dan 

teknik yang terkait 

dengan desain 

kurikulum Proses 

pembelajaran dapat 

berupa pembelajaran 

tatap muka atau 

pembelajaran online 

dengan ceramah, 

diskusi, dan presentasi 

oleh peserta didik.  

 

 Produk pembelajaran 

akan berupa kajian 

empiris tentang 

berbagai konsep, topik, 

metode, dan teknik 

yang berkaitan dengan 

desain kurikulum. 

Penilaian pembelajaran 

akan dilakukan dengan 

penilaian proses, tugas 

individu dan kelompok, 

pemahaman peserta 

didik tentang materi 

yang disajikan. 
PO1, PO2, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan 

pembelajaran ini, para 

siswa harus dapat:  

 

CO1:  

Menunjukkan tanggung 

jawab individu dan 

kelompok dalam 

mengkonstruksi secara 

kognitif konsep kebijakan 

dan evaluasi program 

pendidikan sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

keterampilan dalam 

menyusun proposal 

evaluasi program 

pendidikan yang sesuai 

dengan isu pembangunan 

pendidikan saat ini secara 

Analisis Kebijakan dan 

Evaluasi Program 

Pendidikan  

Kode MK: IPD 320108 

SKS : 3 

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk menganalisis 

kebijakan dari berbagai 

kebijakan pendidikan saat 

ini dan masa lalu. 

Penilaian tersebut meliputi 

latar belakang, konsep, 

dan implementasi 

kebijakan. Di dalamnya 

juga terkandung kelebihan 

dan kekurangan dari 

masing-masing kebijakan. 

Mahasiswa diharapkan 

mampu mengevaluasi 

suatu kebijakan dengan 

melakukan kajian teoritis 

dan empiris. Dalam 

diskusi, mahasiswa 

diharapkan mampu 

menunjukkan keunggulan 

suatu kebijakan yang perlu 

dikembangkan. Selain itu, 



humanistik dan 

mengembangkan 

keterampilan untuk 

rekomendasi kelanjutan 

program.  

mahasiswa diharapkan 

mampu menunjukkan 

titik-titik lemah dari 

kebijakan tersebut dan 

memberikan saran untuk 

perbaikannya serta 

rekomendasi atau 

keputusan apakah program 

pendidikan tersebut layak 

atau tidak untuk 

dilanjutkan. Pembahasan 

mata kuliah ini diawali 

dengan kajian model 

evaluasi program dan 

contoh kasus model 

evaluasi program serta 

contoh kasus 

penerapannya di sekolah, 

universitas, atau lembaga 

pendidikan lainnya, baik 

di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Fokus 

penilaian selanjutnya 

adalah pada desain 

evaluasi, pelaksanaan 

evaluasi, dan pelaporan 

evaluasi. Desain evaluasi 

meliputi pemilihan kasus 

yang akan dievaluasi, 

pemilihan model evaluasi 

yang tepat, penentuan 

responden, penyusunan 

metode pengumpulan data 

termasuk penyusunan 

instrumen pengumpulan 

data. Pelaksanaan evaluasi 

meliputi pendekatan 

responden dan 

pengumpulan fata, tabulasi 

data, dan analisis data. 

Pelaporan meliputi 

penyusunan laporan dan 

perumusan rekomendasi 

yang relevan kepada 

pemegang polis. Evaluasi 

program pendidikan juga 

mengkaji meta analisis 

dari beberapa hasil 

evaluasi program yang 

telah dilakukan. Penilaian 

kelas dilakukan dengan 



mengamati aktivitas kelas 

dan mengecek tugas. 
PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pemahaman, pengetahuan, 

dan keterampilan terkait 

model pembelajaran dan 

model evaluasi 

pembelajaran dari 

perspektif pembelajaran 

abad 21 untuk mendukung 

pengembangan karir di 

bidang model evaluasi 

pembelajaran dan 

mendukung kompetensi 

penelitian.  

 

CO2:  

Mengembangkan soft skill 

yang dibutuhkan di abad 

21 yang relevan dengan 

jenjang karir di bidang 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran.  
 

Inovasi Model 

Pembelajaran dan Model 

Evaluasi  
Kode MK: IPD 320109 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan 

kontekstual dan 

keterampilan profesional 

di bidang model 

pembelajaran dan model 

evaluasi pembelajaran 

untuk mendukung 

kompetensi dalam 

pengajaran dan penelitian. 

Kursus ini dibagi menjadi 

dua bagian penting, yaitu: 

Bagian pertama berfokus 

pada landasan teori untuk 

mendeskripsikan 

pengertian model 

pembelajaran dan model 

evaluasi pembelajaran dari 

perspektif pembelajaran 

abad 21. Siswa terlibat 

dalam pembelajaran 

inkuiri untuk 

mengeksplorasi fenomena 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran di dunia, 

menganalisis paradigma 

pembelajaran dan 

dampaknya terhadap 

evaluasi pembelajaran, 

serta menulis tinjauan 

kritis penelitian terbaru 

tentang model 

pembelajaran. dan model 

evaluasi pembelajaran. 

Bagian kedua berfokus 

pada desain model 

pembelajaran dan model 

evaluasi pembelajaran. 

Siswa dilibatkan dalam 

pengalaman belajar yang 

meliputi: menganalisis 

artikel di jurnal 

internasional bereputasi 

yang berisi praktik baik 

dalam penggunaan model 

pembelajaran dan model 

evaluasi pembelajaran di 

dunia, dan merancang 



model pembelajaran 

inovatif dan model 

evaluasi pembelajaran. 

Penugasan pada mata 

kuliah ini dinilai melalui 

presentasi, laporan 

singkat, dan hasil 

rancangan model 

pembelajaran serta model 

evaluasi pembelajaran 

yang inovatif. 
  Mata Kuliah Pilihan 

Program Studi 

(MKPPS) 

 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Menguasai teori dan konsep 

pengembangan program 

pembelajaran, bahan ajar, 

media dan evaluasi 

pembelajaran sosiologi dan 

antropologi.  

 

CO2:  

Menghasilkan desain atau 

model pembelajaran, bahan 

ajar, dan media 

pembelajaran sosiologi dan 

antropologi yang inovatif 

dengan tujuan bagi siswa 

dalam pendidikan formal 

dan informasi 

Analisis perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320201 

SKS :3 

Mata kuliah ini akan 

membahas tentang 

kegiatan yang dilakukan 

dosen untuk setiap 

pertemuan dalam 

mencapai penguasaan 

kompetensi dasar yang 

akan diterima oleh 

mahasiswa. Perencanaan 

pembelajaran menjadi 

acuan bagi dosen untuk 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran agar lebih 

terarah dan berjalan secara 

efektif dan efisien. 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Memahami dan memiliki 

pandangan paradigmatik 

yang luas dan kuat 

terhadap sistem pendidikan 

nasional pada tataran 

kebijakan dan praktik  

 

CO2:  

Menganalisis secara kritis 

dan mencoba memberikan 

solusi yang tepat terhadap 

Analisis Sistem 

Pendidikan Nusantara 
 

Kode MK: IPD 320202 

SKS :3  

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pemahaman dan 

kemampuan dasar dalam 

analisis kritis sistem 

pendidikan nasional di 

Indonesia. Berdasarkan 

bidang yang diasah, mata 

kuliah ini dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) tujuan 

utama, yaitu: (1) dimensi 

pengetahuan dimaksudkan 

untuk memberikan 

pengetahuan tentang 

konsep dasar teoritis dan 

konseptual mengenai 



permasalahan yang ada 

dalam praktik sistem 

pendidikan nasional 

Indonesia;  

 

CO3:  

Berdiskusi, berpikir logis, 

kritis, dan keberanian 

mengemukakan pendapat 

secara demokratis 

meningkat 

sistem pendidikan nasional 

yang berlaku di Indonesia; 

(2) pada dimensi praktis 

ditujukan untuk mengasah 

kemampuan dasar berpikir 

kritis dan menganalisis 

realitas sosial yang 

merupakan konteks sosial 

sistem pendidikan nasional 

Indonesia; dan (3) pada 

dimensi etika bertujuan 

untuk mengasah kepekaan 

rasa terhadap realitas 

sosial yang akan ditulis 

dan kemudian bersikap 

tegas dalam melihat 

realitas sosial tersebut. 
PO1, PO2, 

PO3, PO4, 

PO5, PO6,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Membuat rekomendasi 

kebijakan sistem 

pendidikan yang sesuai 

dengan kondisi di 

Indonesia.  

 

CO2:  

Membuat rekomendasi 

jalur pendidikan yang 

sesuai dengan kondisi di 

Indonesia.  

 

CO3:  

Rekomendasi kurikulum 

yang digunakan di 

Indonesia sesuai dengan 

kebutuhan pasar 

internasional 

Analisis Perbandingan 

Sistem Pendidikan di 

Beberapa Negara 
  

Kode MK: IPD 320203 

CREDIT UNIT :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk melakukan analisis 

komparatif pendidikan 

sebagai cara untuk 

mengetahui berbagai 

aspek yang terkait dengan 

sistem pendidikan di 

beberapa negara, terutama 

yang terkait dengan 

kelebihan dan kekurangan 

yang terjadi dalam sistem 

pendidikan. Materi dalam 

kuliah ini meliputi, Sistem 

Pendidikan, Jenjang 

Pendidikan, Jalur 

Pendidikan, Jenis 

Pendidikan, Kebijakan 

Pendidikan, dan kurikulum 

yang diterapkan. Dalam 

proses pembelajaran, 

siswa dilibatkan dalam 

menganalisis pendidikan 

dari berbagai negara dalam 

kelompok-kelompok kecil 

yang dipresentasikan oleh 

masing-masing kelompok.  
PO1, PO5, 

PO6, PO9, 
Setelah menyelesaikan 

pembelajaran ini, 

mahasiswa harus dapat:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan untuk 

Teori Tes Modern 

 

Kode MK: IPD320204 

CREDIT UNIT: 3 

 

Mata kuliah ini bertujuan 

agar mahasiswa 

memahami penerapan 

teori tes modern dalam 

pengembangan tes. Teori 

tes modern diajarkan 

untuk menutupi 

kelemahan teori tes klasik 



menerapkan teori tes 

modern dalam 

pengembangan tes, 

sehingga tes tidak lagi 

tergantung pada 

responden dan dapat 

digunakan di mana saja.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan teori tes 

modern.  

yang sangat bergantung 

pada responden. 

Pembahasan dimulai 

dengan teori respon item, 

untuk satu level parameter, 

dua level parameter, dan 

tiga level parameter. 

Pembahasan kemudian 

dilanjutkan dengan teori 

pengujian modern untuk 

pengujian poliatomik, 

yaitu model kredit parsial, 

model kredit parsial 

umum, dan model respon 

berjenjang. Indeks 

kesulitan item dan daya 

pembeda item juga 

disebutkan dalam diskusi 

karena konsep-konsep ini 

digunakan dalam teori tes 

modern yang sesuai. 

Selain perhitungan 

manual, perhitungan juga 

dilakukan dengan 

menggunakan paket 

aplikasi yang umum 

digunakan, seperti 

ministeps, winsteps, dan 

iteman. 
PO1, PO2, 

PO4, PO5,  
Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan mendalam 

tentang sifat dan tujuan 

pengembangan instrumen.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan 

pengembangan instrumen.  

 

CO3:  

Mengembangkan skill 

yang dibutuhkan di 

bidang pengembangan 

Pengembangan Instrumen 

Baku 

  

Kode MK: IPD 320205 

CREDIT UNIT :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan dan 

keterampilan tentang 

persiapan instrumen untuk 

mengevaluasi pelajaran 

atau kebijakan tertentu 

melalui penguasaan yang 

baik tentang sifat dan 

metodologi penyusunan 

instrumen, dan 

menganalisis kualitas item 

dalam mengukur 

kemampuan responden 

dengan menggunakan 

berbagai model teori 

respon item. . Kursus ini 

dibagi menjadi tiga 

bagian. Bagian pertama 

berfokus pada sifat 

komposisi instrumen. 

Mahasiswa dilibatkan 



instrumen baik dari 

perspektif teoritis maupun 

praktis. 

dalam pembelajaran 

inkuiri untuk 

mengeksplorasi fenomena 

di lapangan yang berkaitan 

dengan masalah atau 

kebijakan pemerintah dan 

mengembangkan 

instrumen tes dan non tes 

yang mendukung 

penelitian, menganalisis 

hasil instrumen yang telah 

dibuat di lapangan, dan 

menulis kritis. review hasil 

pengambilan instrumen 

yang diambil di lapangan. 

Proses pembelajaran 

penyusunan instrumen 

standar ini juga membantu 

untuk melakukan 

penelitian sederhana 

dengan mengambil isu-isu 

terkini terkait evaluasi 

pembelajaran dan 

kebijakan pemerintah. 

Bagian kedua berfokus 

pada metodologi analisis 

instrumen tes dan non tes, 

yang meliputi model teori 

respon item, dan 

perhitungan sederhana. 

Mahasiswa dilibatkan 

dalam pengalaman belajar 

yang meliputi: 

menganalisis jenis model 

instrumen, 

membandingkan model 

analisis instrumen yang 

satu dengan yang lain, dan 

mengkaji secara kritis 

model terbaik yang dapat 

digunakan dalam 

pengambilan keputusan 

dalam proses penelitian. 

Bagian ketiga berfokus 

pada desain penelitian, 

termasuk penyusunan 

proposal penelitian. 

Mahasiswa dilibatkan 

dalam pengalaman belajar 

yang meliputi: merancang 

dan mempresentasikan 



proposal penelitian terkait 

pengambilan dan 

penyusunan instrumen. 

Penilaian dinilai melalui 

presentasi, laporan tertulis, 

proyek, dan portofolio. 
PO1, PO3, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan metodologi 

baru terkait bidang 

Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan (PEP);  

 

CO2:  

Memecahkan masalah iptek 

di bidang penelitian 

pendidikan dan evaluasi 

ilmu pendidikan melalui 

pendekatan inter, multi, dan 

transdisipliner;  

 

CO3:  

Mengelola, memimpin, dan 

mengembangkan penelitian 

dan pengembangan di 

bidang penelitian dan 

evaluasi pendidikan yang 

bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, 

serta mampu memperoleh 

pengakuan nasional dan 

internasional;  

 

CO4:  

Mengajukan proposal 

penelitian dan evaluasi 

pendidikan di tingkat 

internasional;  

 

CO5:  

Menyebarluaskan dan 

mempublikasikan karya 

ilmiah pada tingkat nasional 

yang terakreditasi dan 

terindeks internasional;  

 

CO6:  

Pendalaman Penelitian di 

Bidang Evaluasi 

Pendidikan 
  

Kode MK: IPD 320206 

CREDIT UNIT :3  

Mata kuliah ini 

menekankan pada 

kemandirian dan 

kreativitas berpikir 

mahasiswa untuk 

mengembangkan gagasan 

di bidang Evaluasi 

Pembelajaran melalui 

proses memahami kriteria 

Evaluasi Pembelajaran dan 

penerapannya, 

menganalisis berbagai 

jurnal penelitian 

pendidikan, mengkritisi 

kebijakan dalam Penilaian 

dan Evaluasi 

Pembelajaran, kritis buku 

laporan dalam dan luar 

negeri dalam mengkritik 

teori versus teori untuk 

pemecahan masalah di 

bidang Penilaian dan 

Evaluasi Pembelajaran, 

mengembangkan model 

pembelajaran, dan 

mengembangkan alat dan 

instrumen untuk menilai 

proses dan hasil 

pembelajaran 



Membangun jaringan 

kerjasama dengan alumni, 

asosiasi profesi, dan 

komunitas terkait. 

PO1, PO4, 

PO5, PO8, 
Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan soft skill 

yang relevan dengan 

jenjang karir di bidang 

ekonomi pendidikan  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang terkait 

dengan bidangnya untuk 

mendukung 

pengembangan karir di 

bidang pengajaran, dan 

penelitian tentang 

ekonomi pendidikan dari 

perspektif kelembagaan, 

mikro, makro, regional 

dan nasional. 

Ekonomi Pendidikan 

 

Kode MK: IPD 320207 

CREDIT UNIT :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

agar memiliki kemampuan 

mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni di bidang 

Ekonomi Pendidikan 

secara inovatif, kreatif, 

orisinal, rasional, dan 

keterampilan profesional 

dalam memecahkan 

masalah ekonomi dalam 

pendidikan. Mendukung 

kompetensi mengajar, 

meneliti dan memecahkan, 

menganalisis berbagai 

permasalahan dalam 

melaksanakan kebijakan 

pembangunan pendidikan 

dengan menggunakan 

pendekatan multidisiplin 

dan transdisipliner. Untuk 

dapat mencapai tujuan 

tersebut, materi kuliah 

meliputi konsep dasar 

ekonomi pendidikan, 

modal berupa sumber daya 

manusia, investasi 

pendidikan dan proyeksi 

kebutuhan tenaga kerja, 

keandalan perencanaan 

tenaga kerja, modal 

intelektual dan keuntungan 

investasi pendidikan, 

pendidikan sebagai 

pembentukan modal 

manusia, pendidikan 

sebagai industri, 

kebutuhan sumber daya 

manusia, industri 

pengetahuan, beberapa 

pemerataan perspektif 

dalam pendidikan, 

ekonomi perempuan 

terpelajar, disparitas dan 

produktivitas kerja, 

pengangguran dan masa 



tunggu, penguatan posisi 

pendidikan, pemerataan 

pendidikan dan biaya 

satuan, komitmen dan 

pemerataan dasar 

pemerataan pendidikan. 

Pengalaman belajar 

mahasiswa terlibat dalam 

mengeksplorasi dan 

memecahkan masalah 

dalam pembelajaran 

inkuiri dan dengan sikap 

kritis dalam mengamati, 

menganalisis, 

mengevaluasi, 

mengembangkan berbagai 

teori alternatif yang 

dipelajari dalam ekonomi 

pendidikan termasuk 

kajian hasil penelitian, 

jurnal jurnal yang 

dianggap baik dan 

mendukung berbagai 

kebijakan dalam 

penggunaan modal dan 

investasi sumber daya 

manusia (Pendidikan) 

dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang 

ekonomi pada tingkat 

kelembagaan, mikro, 

makro, regional, dan 

nasional. Hasil belajar 

dinilai melalui presentasi, 

laporan tertulis, proyek, 

dan portofolio  
PO1, PO2, 

PO5, PO7, 
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan sistem 

pembelajaran kurikuler, ko-

kurikuler, dan ekstra 

kurikuler dalam bentuk 

model yang inovatif, 

orisinal, dan teruji;  

 

CO2:  

Menelaah berbagai konsep 

pengetahuan di bidang 

Management Strategik 

Dalam Pendidikan 
 

Kode MK: IPD 320208 

CREDIT UNIT :3 

Perkuliahan ini berfokus 

pada proses manajemen 

strategis, analisis situasi 

strategis, perumusan 

strategi, implementasi dan 

pengendalian strategi, 

serta isu-isu strategis 

lainnya. Manajemen 

strategis menggabungkan 

kegiatan dari berbagai 

bagian fungsional bisnis 

untuk menghasilkan 

strategi yang tepat untuk 

mencapai tujuan. Ada tiga 

tahapan dalam manajemen 



Administrasi 

Pendidikan/Manajemen 

Pendidikan sesuai dengan 

ruang lingkup tugasnya 

untuk mengembangkan 

strategi pembelajaran yang 

lebih efektif melalui 

pendekatan inter dan multi 

disiplin;  

 

CO3:  

Melakukan kajian kebijakan 

atau implementasi kebijakan 

di bidang pendidikan 

melalui pendekatan 

interdisipliner dan 

multidisiplin 

strategis, yaitu perumusan 

strategi, implementasi 

strategi, dan evaluasi 

strategi di bidang 

pendidikan. 

PO1, PO2, 

PO5, PO7,  
Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Meringkas kerangka 

konseptual teori sekolah.  

 

CO2:  

Menganalisis 

permasalahan yang terjadi 

di sekolah dalam aspek 

manajemen kurikulum, 

siswa, tenaga 

kependidikan, fasilitas 

pendidikan, dan 

manajemen pendidikan.  

 

CO3:  

Merancang inovasi 

manajemen sekolah.  

 

CO4:  

Menyebarluaskan gagasan 

pada pertemuan ilmiah 

atau jurnal ilmiah berskala 

nasional. 

Management 

Pengembangan Profesi 

dan Perilaku Tenaga 

Kependidikan 

 

Kode MK: IPD 320209 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk memberikan 

pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap 

yang dibutuhkan oleh 

pendidik yang memiliki 

tugas tambahan sebagai 

kepala sekolah, pengelola 

pendidikan, dan pengawas 

pendidikan.  

 

Untuk mencapai tujuan 

tersebut, mata kuliah ini 

meliputi: 1. Kerangka 

konseptual teori 

persekolahan. 2. 

Organisasi lembaga 

pendidikan. 3. Manajemen 

kurikulum. 4. Manajemen 

mahasiswa. 5. Manajemen 

pendidik. 6. Manajemen 

tenaga kependidikan. 7. 

Fasilitas manajemen 

pendidikan. 8. Pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. 9. 

Pengelolaan lembaga 

pendidikan bersama 

masyarakat. 10. 

Pengelolaan lembaga 

pendidikan. 11. 

Kepemimpinan dan 

supervisi pendidikan. 12. 

Budaya sekolah. 13. Isu 

dan masalah strategis. 14. 



Inovasi manajemen 

sekolah.  

 

Perkuliahan ini dirancang 

dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis 

pembelajaran aktif seperti 

pembelajaran berbasis 

masalah, pembelajaran 

berbasis proyek, 

pembelajaran inkuiri dan 

pembelajaran kontekstual. 

Melalui bentuk-bentuk 

model pembelajaran 

tersebut, mahasiswa dilatih 

untuk peka dan kritis 

terhadap permasalahan 

yang ada di dunia sekolah 

dan secara aktif 

melakukan review dan 

analisis untuk dapat 

memberikan solusi atas 

permasalahan yang 

ditemukan di sekolah. 

Selama kursus ini, siswa 

memperoleh pengalaman 

belajar seperti membaca 

kritis, menganalisis 

situasi/masalah, presentasi 

kelompok, 

membandingkan praktik 

yang baik dan pelajaran 

yang dipetik dari 

manajemen sekolah baik 

di dalam maupun di luar 

negeri, merancang inovasi 

manajemen sekolah, dan 

mengekspresikan ide 

orisinal dan orisinal. 

inovatif berupa artikel 

ilmiah yang 

dipublikasikan pada 

pertemuan ilmiah dan 

jurnal berskala nasional. 
PO1, PO2, 

PO3, PO4, 

PO5, 

PO6, PO7,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menampilkan kemampuan 

analisis masalah dari 

Analisis Kritis 

Problematik, Hipotetik, 

dan Metodologik 

Teknologi Pembelajaran 

 

Kode MK: IPD 320210 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan 

kompetensi intelektual dan 

sosialnya dengan melakukan 

analisis kritis terhadap 

problematika, hipotetik, dan 

metodologis dalam teori 



teknologi pembelajaran 

terkini.  

 

CO2:  

Menunjukkan 

kemampuan 

pengembangan teori dan 

penerapan trend 

perkembangan teknologi 

pembelajaran di masa 

depan.  

 

CO3: Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

dan mengidentifikasi 

masalah penelitian dalam 

teknologi pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan 

kemampuan menulis 

proposal penelitian dan 

melakukan penelitian 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran, 

model pembelajaran, 

instrumen evaluasi, dan 

perangkat pembelajaran 

teknologi pembelajaran 

yang sesuai dengan trend. 

pembelajaran yang 

menginspirasi untuk 

penulisan proposal penelitian 

disertasi melalui diskusi 

ilmiah dan interaksi sosial. 

 

Kegiatan belajar mengajar:  

a. Melalui tinjauan empiris, 

peserta didik secara kritis 

menganalisis:  

1. Permasalahan: 1) 

Analisis kritis terhadap 

masalah yang belum 

terpecahkan dalam 

teknologi 

pembelajaran, 2) 

Analisis kritis terhadap 

masalah masa depan 

dalam teknologi 

pembelajaran  

2. Analisis Kritis 

Hipotetik: 1) Teori 

analisis kritis dalam 

teknologi pembelajaran 

yang dianggap sebagai 

alasan atau pendapat 

(teori preposisi) 

meskipun masih perlu 

divalidasi; 2) Hipotesis 

alternatif analisis kritis, 

yaitu pernyataan 

sementara tentang 

hubungan yang 

berbanding terbalik 

antara variabel; 3) 

Analisis kritis hipotesis 

argumentatif, yaitu 

hipotesis yang 

menunjukkan hipotesis 

alternatif secara 

berurutan tentang 

alasan di balik adanya 

hal, peristiwa, fakta, 

atau variabel tertentu; 

4) Analisis kritis 

hipotesis deskriptif, 

yaitu hipotesis yang 

menunjukkan hipotesis 

alternatif tentang 

alasan di balik adanya 

hal, peristiwa, lemak, 

atau variabel tertentu; 

5) Analisis kritis 

hipotesis kerja, yaitu 

hipotesis yang 

menjelaskan alasan di 



balik hal-hal tertentu 

dengan membuktikan 

validitasnya melalui 

penelitian; 6) Analisis 

kritis terhadap 

hipotesis kualitatif, 

yaitu hipotesis yang 

menunjukkan sifat 

kausalitas dari 

kausalitas tertentu itu 

 B. Melalui diskusi kelas, 

peserta didik secara 

kritis menganalisis: 1. 

Jurnal internasional 

terbaru tentang 

teknologi pembelajaran 

atau pendidikan 

teknologi yang 

menginspirasi untuk 

melakukan penelitian. 

2. Selain itu, peserta 

didik dituntut untuk 

menganalisis disertasi 

yang relevan tentang 

teknologi pembelajaran 

atau pendidikan 

teknologi. 3. Produk 

pembelajaran berupa 

draft artikel ilmiah dan 

proposal penelitian 

disertasi Penilaian 

Berbasis Hasil: a. 

Presentasi Kelompok, 

b. Laporan singkat 

(500 kata), c. Proyek 

kelompok, d. Proyek 

individu, e. Portofolio 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini diharapkan:  

 

CO1:  

menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam rangka 

pengembangan atau 

penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai-nilai 

humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya  

 

CO2:  

Mengambil keputusan yang 

Perkembangan 

Teknologi Pengetahuan 
 

Kode MK: IPD 320211 

SKS :3  

Mata kuliah ini 

mempelajari beberapa hal 

yang berkaitan dengan 

kajian filsafat ilmu, yaitu 

yang berkaitan dengan 

ilmu, pengetahuan, ilmu, 

dimensi ilmu, kebenaran 

ilmiah, mazhab dalam 

filsafat ilmu. 



tepat dalam rangka 

pemecahan masalah di 

bidang keahliannya 

berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data.  

 

CO3:  

Mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan mengambil data untuk 

memastikan validitas dan 

mencegah plagiarisme. 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan 

kemampuan dalam 

menganalisis landasan 

filosofis sistem informasi 

manajemen pendidikan di 

masa depan  

 

CO2:  

Menunjukkan 

kemampuan dalam 

menganalisis unsur-unsur 

dalam sistem informasi 

manajemen dan 

penerapannya dalam 

pendidikan, 

membandingkan 

informasi, sintaksis, 

semantik, dan pragmatis 

dalam sistem informasi 

manajemen,  

 

CO3:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengklasifikasikan 

informasi tentang analisis 

data menjadi informasi 

tentang contoh penyajian 

data dalam manajemen 

pendidikan.  

 

CO4:  

Menunjukkan 

kemampuan untuk 

Sistem Informasi 

Managemen Pendidikan 
 

Kode MK: IPD 320212 

SKS :3 

Mata kuliah ini berisi 

tentang latar belakang, 

konsep, tujuan, dan prinsip 

sistem informasi 

manajemen, konsep teori 

sistem umum sebagai 

dasar dari teori sistem 

umum, unsur-unsur dalam 

teori sistem umum dan 

penerapannya dalam 

pendidikan, jenis dan 

kesesuaian sistem dalam 

manajemen pendidikan, 

konsep dasar dan 

komponen sistem 

informasi, hubungan 

informasi dan sistem 

informasi, sintaksis, 

semantik, dan pragmatis 

informasi dalam sistem 

informasi manajemen, 

klasifikasi informasi dan 

langkah-langkah analisis 

data menjadi informasi, 

model penyajian informasi 

dalam manajemen 

pendidikan, organisasi, 

analisis data untuk 

mendapatkan informasi 

untuk kepentingan 

manajerial dan 

pengambilan keputusan, 

komponen sistem 

informasi dan proses 

dalam sistem informasi 

manajemen, proses 

otomatis dalam sistem 

informasi manajemen, 

pengendalian sistem 



membuat perencanaan, 

pengorganisasian, analisis 

data, dalam kepentingan 

manajerial dan 

pengambilan keputusan, 

mengintegrasikan 

informasi dan proses 

dalam informasi sistem 

manajemen, 

mempraktikkan proses 

otomatis dalam informasi 

sistem manajemen, 

mengendalikan sistem 

informasi dalam 

manajemen pendidikan, 

menguasai sistem 

pengendalian dan 

pengamatan data secara 

tradisional dan otomatis, 

mengidentifikasi masalah 

dan solusinya dalam 

konteks sistem 

manajemen informasi.  

 

CO5:  

Menunjukkan 

kemampuan dalam 

menganalisis satu atau 

lebih manajemen 

pendidikan yang 

substansial dalam 

kaitannya dengan 

manajemen sistem 

informasi di lembaga 

pendidikan, lembaga 

kursus, atau lembaga 

pelatihan. 

informasi dalam 

manajemen pendidikan, 

sistem pengendalian dan 

penyimpanan data secara 

tradisional dan otomatis, 

masalah dan solusinya 

dalam rangka penerapan 

sistem informasi 

manajemen. 

 

Pembelajar adalah inti 

dalam proses belajar. Oleh 

karena itu, peserta didik 

dituntut untuk mandiri 

dalam mempelajari konsep 

dengan menganalisis dari 

berbagai sumber. Proses 

pembelajaran meliputi: 1) 

penguasaan teori melalui 

diskusi, 2) membuat 

desain sistem informasi 

manajemen dari lembaga 

pendidikan, lembaga 

kursus, atau lembaga 

pelatihan, 3) membuat 

aplikasi atau modernisasi 

lembaga pendidikan, 

lembaga kursus, atau 

lembaga pelatihan berbasis 

IT Hasil Berdasarkan 

Penilaian Skor diperoleh 

dari persentase skor 

keseluruhan 1) Evaluasi 

Explicit knowledge pada 

UAS dan UAS terdiri dari 

penguasaan teori 20%, 

pemilihan solusi 30% dan 

kemampuan menjelaskan 

10%. 2) Evaluasi Tacit 

Knowledge dalam 

penugasan terdiri dari 

kemampuan teknis 20%, 

kemampuan kognitif 10% 

dan komitmen 10%. 

Evaluasi akan dilakukan 

dengan teknik tes tertulis 

dan non tes dalam proses 

pembelajaran 

(daring/luring) 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

Pengembangan Materi 

dan Model Pembelajaran 

 

Mata kuliah ini bertujuan 

agar mahasiswa memiliki 



PO9, diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

landasan teori pengolahan 

informasi manusia untuk 

pengembangan bahan ajar.  

 

CO2:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan teori dan 

menerapkan langkah-

langkah dalam 

pengembangan bahan ajar.  

 

CO3:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan penerapan 

modul untuk mendukung 

pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan menerapkan 

bahan ajar video yang 

dikembangkan untuk 

mendukung pembelajaran.  

 

CO5:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan menerapkan 

bahan ajar multimedia 

yang dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

 

CO6:  

Menunjukkan 

kemampuan membuat 

bahan ajar dan instrumen 

evaluasi bahan ajar sesuai 

dengan trend. 

Kode MK: IPD 320213 

SKS :3  
kompetensi dalam 

mengembangkan bahan 

ajar yang dapat diakses 

dalam pembelajaran 

offline maupun online. 

Bahan ajar ini diharapkan 

dapat membuat peserta 

didik memahami tidak 

hanya konsep dalam 

pedagogi, tetapi juga 

dalam heutagogi, 

peeragogy, dan 

cybergogy. Oleh karena 

itu, peserta didik dapat 

belajar secara mandiri 

untuk memfasilitasi 

mereka dengan konsep 

belajar terus menerus, 

belajar bagaimana 

berkolaborasi, dan belajar 

dalam situasi online sesuai 

dengan kebutuhan 

pembelajaran saat ini. 

Materi pembelajaran 

dimulai dari analisis 

kebutuhan, perancangan, 

implementasi, dan 

pengujian. Prosedur 

pengembangan mengikuti 

beberapa model yaitu 

ADDIE, 4D, 3DE, Dick & 

Carey, Plomp, dan 

Nieven. Pengujian bahan 

ajar mengikuti model 

pengembangan yang 

digunakan dan 

menekankan pada 

kegunaannya. Kegiatan 

belajar mengajar: 1) 

Melalui tinjauan empiris, 

peserta didik menganalisis 

bahan ajar 2) Melalui 

tinjauan empiris, 

presentasi, dan diskusi 

kelas, peserta didik 

menganalisis dan 

mengevaluasi modul 

bahan ajar, multimedia, 

dan video pendidikan 3) 

Melalui diskusi kelas, 

peserta didik menciptakan 



produk bahan ajar.  

 

Hasil Berdasarkan 

Penilaian: 1. Presentasi 

Individu 2. Laporan 

singkat (500 kata) 3. 

Proyek kelompok 4. 

Proyek individu 5. 

Portofolio 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9,  

Setelah menyelesaikan 

perkuliahan ini, 

mahasiswa harus dapat:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

kompetensi dalam 

merumuskan tes, baik tes 

hasil belajar maupun tes 

untuk mengukur gejala 

psikologis lainnya, seperti 

kepribadian, sikap, 

motivasi, kesulitan, dan 

sebagainya.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan terkait mata 

kuliah Pengembangan 

Model Evaluasi 

Instruksional.  

Pengembangan Model 

Evaluasi Pembelajaran 
  

Kode MK: IPD 320214 

SKS :3 

Tujuan mata kuliah ini 

adalah untuk memberikan 

wawasan, pengetahuan, 

dan keterampilan kepada 

mahasiswa dalam 

menyusun tes. Tes di sini 

meliputi tes hasil belajar 

atau tes prestasi belajar 

dan tes untuk mengukur 

karakteristik individu, 

seperti tes kepribadian, tes 

sikap, tes adversity, dan 

tes lain yang sejenis. 

Perkuliahan meliputi topik 

penentuan indikator, 

pembuatan kisi-kisi, 

penyusunan soal tes, dan 

pengujian atau kalibrasi 

tes. Khusus untuk hasil 

belajar atau tes prestasi 

belajar, pembahasannya 

didahului dengan tinjauan 

kurikulum. Sedangkan 

untuk tes kepribadian, 

pembahasan diawali 

dengan perumusan definisi 

konseptual dan definisi 

operasional. uji coba 

umumnya meliputi 

validitas dan reliabilitas. 

Khusus untuk tes hasil 

belajar juga diuji tingkat 

kesukaran dan 

diskriminasinya. Selain 

secara manual, 

perhitungan hasil uji coba 

juga menggunakan paket 

aplikasi komputer yang 

sudah umum digunakan. 
PO1, PO3, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

Analisis Kritis Penelitian 

Pendidikan Terkini 
 

Kode MK: IPD 320215 

Perkuliahan ini bertujuan 

untuk mengembangkan 

sikap, pengetahuan, dan 



  

CO1:  

Mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan tentang 

pendidikan saat ini.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

menulis artikel pendidikan 

dan rencana penelitian 

pendidikan. 

SKS :3 keterampilan peserta didik 

tentang pendidikan saat 

ini.  

 

Materi pembelajaran:  

1. Pengertian dan Kritik 

Pendidikan Saat Ini  

2. Pengaruh Perubahan 

Sosial, Politik, 

Ekonomi, dan 

Teknologi Informasi 

dalam Konteks 

Pendidikan  

3. Tuntutan Perubahan, 

Peluang, dan 

Tantangan Revolusi 

Industri 4.0 Menuju 

Inovasi Penelitian 

Pendidikan Lokal, 

Nasional, Regional, 

dan Internasional  

4. Berbagai Arah Riset 

Pendidikan di Era 

Revolusi Industri 4.0 

dan New Normal 

Covid-19  

5. Konsekuensi Pandemi 

Covid-19 Sebagai 

Stimulus untuk 

Menganalisis Secara 

Kritis Pendidikan Saat 

Ini dan Masa Depan  

6. Isu Penting Pendidikan 

di Abad 21  

7. Perubahan Domain dan 

Paradigma Pendidikan  

8. Fokus Penelitian 

Pendidikan meliputi 

Penalaran, 

Komunikasi, 

Representatif, dan 

Disposisi  

9. Isu Pembelajaran di 

Kelas, Berbagai 

Inovasi dan 

Implementasi 

Teknologi di Era 

Revolusi Industri 4.0, 

dan Era Pandemi New 

Normal  

10. Merancang Budaya 



Baru Pembelajaran 

Berbasis Budaya 

Lokal, Teknologi, dan 

Era New Normal 

Covid-19  

 

Peserta didik dilibatkan 

dalam proses 

pembelajaran terutama 

untuk menemukan dan 

menggali isu-isu terkini 

dalam pendidikan dari 

sumber belajar yang up to 

date, diskusi, penugasan, 

dan penyajian ide-ide 

inovasi dan kreatif. 

Penilaian akan dilakukan 

melalui evaluasi tugas 

individu dan kelompok, 

kemampuan dan 

pengetahuan terhadap 

materi yang disampaikan, 

serta sikap dalam proses 

pembelajaran. 
PO1, PO2, 

PO5, PO6, 

PO7, PO9,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

 

CO1:  

menguasai berbagai 

konsep konseling yang 

ada dan mampu 

menganalisis karakteristik 

khusus teori, teknik, 

model, dan pendekatan 

konseling.  

 

CO2:  

Mampu menggunakan 

model dan teknik 

konseling tertentu dalam 

upaya mengembangkan 

potensi atau mengatasi 

masalah psikologis dari 

individu/kelompok, dan 

mampu mengembangkan 

desain model konseling 

tertentu berdasarkan 

pemahaman teori, teknik, 

pendekatan konseling 

Analisis Sistematik 

Teori, Model dan Teknik 

Konseling 

 

Kode MK: IPD 320216 

SKS :3  

Mata kuliah ini bertujuan 

untuk mampu 

mengimplementasikan 

konsep-konsep 

pengetahuan tentang 

pendekatan teoritis dalam 

proses konseling dan 

pendidikan secara inovatif, 

logis, kritis dan sistematis, 

serta menganalisis secara 

sistematis berbagai 

paradigma dan teori 

klasik, modern dan klasik. 

konseling postmodern 

ditinjau dari landasan 

psikologi, proses dan 

teknik pelaksanaannya.  

 

Pada mata kuliah ini 

mahasiswa menganalisis 

teori-teori yang ada untuk 

mengungkap persamaan 

dan perbedaan, baik pada 

tataran konsep dasar 

maupun pada tataran 

implementasi, serta 

merumuskan kemungkinan 



yang ada. teori baru yang lebih 

relevan dengan situasi dan 

perkembangan masyarakat 

Indonesia.  

 

Untuk mencapai tujuan 

tersebut, materi mata 

kuliah ini meliputi Konsep 

dan Pengembangan 

Profesi Konseling, Konsep 

Konseling Psikoanalitik, 

Konsep Konseling 

Perilaku, Konsep 

Konseling Rational-

Emotive Behavior 

(REBT), Konsep 

Konseling Cognitive-

Behavioral, Konsep 

Konseling Gestalt, 

Konseling Singkat 

Berfokus Solusi (SFBC).  

 

Penilaian dinilai melalui 

presentasi, laporan tertulis, 

proyek, dan portofolio. 
PO1, PO4, 

PO5, PO6, 

PO7, PO9,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

 

CO1:  

mengembangkan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang sifat 

dan tujuan pengembangan 

model konseling inovatif, 

serta konsep dasar model 

konseling inovatif.  

 

CO2:  

mengembangkan 

pengalaman dalam 

memecahkan masalah dan 

tantangan di era 

masyarakat 5.0 dengan 

menggunakan model 

konseling yang inovatif 

melalui prosedur  

 

CO3:  

mengembangkan 

Pengembangan Model 

Konseling Inovatif  

 

Kode MK: IPD 320217 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan 

tentang model-model 

konseling yang dapat 

digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan di 

era masyarakat, serta 

sebagai landasan 

menghadapi tantangan di 

era masyarakat 5.0. 

Konseling ini juga 

berorientasi pada 

pengembangan yang 

inovatif dan fleksibel.  

 

Kursus ini dibagi menjadi 

dua bagian. Bagian 

pertama berfokus pada 

sifat dan tujuan 

pengembangan model 

konseling yang inovatif. 

Siswa dilibatkan dalam 

pembelajaran inkuiri untuk 

mengeksplorasi beberapa 

fenomena yang berkaitan 



pengalaman dalam 

memecahkan masalah dan 

tantangan di masyarakat 

5.0 dengan menggunakan 

model konseling yang 

inovatif melalui model 

prosedur konseling yang 

relevan.  

dengan masalah atau 

tantangan masyarakat di 

era masyarakat 5.0.  

 

Bagian kedua berfokus 

pada pengembangan 

model konseling yang 

kontemporer dan fleksibel. 

Siswa dilibatkan dalam 

pengalaman belajar yang 

meliputi: menggali 

kebutuhan masyarakat di 

era society 5.0, 

mengembangkan model 

konseling multikultural, 

model konseling spiritual, 

dan model konseling 

komprehensif. 

Mengembangkan 

keterampilan dalam 

pelaksanaan konseling 

inovatif melalui prosedur 

yang tepat untuk 

memecahkan masalah dan 

tantangan di era 

masyarakat 5.0. Ada 

beberapa bidang inovasi 

dalam aspek kualitas 

pribadi konselor dan ranah 

inovasi dalam strategi 

layanan konseling saat ini. 
PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO9,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

kecenderungan filosofis 

dalam pembelajaran 

perkembangan teknologi 

di masa depan.  

 

CO2:  

Menunjukkan 

kemampuan untuk 

mengembangkan teori dan 

tren aplikasi pembelajaran 

perkembangan teknologi 

di masa depan.  

 

Pembelajaran Inovatif  
 

Kode MK: IPD 320218 

SKS :3 

Pembelajaran ini bertujuan 

untuk memfasilitasi 

peserta didik untuk 

memiliki kompetensi 

dalam menganalisis tren 

pembelajaran 

perkembangan teknologi 

di masa depan. 

Kompetensi yang 

dimaksud adalah tentang 

mengidentifikasi 

kebutuhan teknologi 

dalam pembelajaran dan 

merancang aplikasi 

teknologi untuk 

mendukung proses 

pembelajaran. Teknologi 

yang dimaksud antara lain 

multimedia, digital 

learning, dan cloud 



CO3:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan aplikasi 

multimedia untuk 

mendukung proses 

pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan penerapan 

teknologi untuk 

mendukung pembelajaran 

digital.  

 

CO5:  

Menunjukkan 

kemampuan untuk 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan aplikasi 

teknologi cloud untuk 

mendukung proses 

pembelajaran.  

 

CO6:  

Menunjukkan 

kemampuan 

mengembangkan proposal 

penelitian dan melakukan 

penelitian untuk 

mengembangkan media 

pembelajaran, model 

pembelajaran, instrumen 

evaluasi, dan perangkat 

pembelajaran dalam 

teknologi pembelajaran 

yang sesuai dengan trend. 

technology. Pembahasan 

dimulai dari tinjauan 

teoritis, tinjauan aplikasi 

kontekstual, dan 

pengembangan prototipe. 

Hal ini bertujuan agar 

peserta didik menyadari 

bahwa teknologi berperan 

sebagai alat manusia untuk 

bernegosiasi dalam 

menciptakan struktur 

sosial. Manusia memiliki 

kebebasan untuk bertindak 

dan berpikir dengan cara-

cara baru, tetapi ada 

batasan, kondisi, dan 

bentuk dasar untuk 

tindakan dan gagasan oleh 

struktur sosial.  

 

Kegiatan belajar mengajar: 

1) Melalui tinjauan 

empiris, peserta didik 

secara kritis menganalisis 

tren pembelajaran 

teknologi di masa depan. 

2) Melalui tinjauan 

empiris, presentasi, dan 

diskusi kelas, peserta didik 

secara kritis menganalisis 

dan mengevaluasi 

perkembangan 

pembelajaran teknologi 

dengan menggunakan 

multimedia, pembelajaran 

digital, dan teknologi 

cloud. 3) Melalui diskusi 

kelas, peserta didik 

menulis draft artikel 

ilmiah dan telaah teoritis 

untuk proposal disertasi.  

 

Penilaian Berbasis Hasil:  

Presentasi Kelompok,  

Laporan singkat (500 

kata), Proyek kelompok, 

Proyek individu, dan 

Portofolio 

PO1, PO2, 

PO5, PO9, 
Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

Management dan 

Pengembangan Profesi 

Pendidikan  

Sasaran mata kuliah 

Pengembangan 

Keprofesian Pendidikan 



mampu:  

 

CO1:  

Menguasai sifat/filosofi 

manajemen dan kajian 

kebijakan sistem satuan 

dan jenis pendidikan di 6 

negara seperti: Indonesia, 

Jepang, Finlandia, USA, 

Inggris dan China.  

 

CO2:  

Memiliki kemampuan 

untuk memperdalam dan 

memperluas manajemen, 

kajian kebijakan sistem 

satuan, dan jenis 

pendidikan di 6 negara 

seperti: Indonesia, Jepang, 

Finlandia, Amerika 

Serikat, Inggris dan Cina. 

 

Kode MK: IPD 320219 

SKS :3 

Manajemen adalah 

mahasiswa memiliki 

kemampuan untuk 

mengembangkan 

pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni baru di 

bidang Studi Manajemen 

dan Kebijakan Sistem 

Satuan dan Jenis 

Pendidikan atau praktik 

profesionalnya melalui 

penelitian, menghasilkan 

karya kreatif, orisinal, dan 

teruji, serta mampu 

memecahkan masalah 

teknologi dan/atau seni 

yang terkait dengan bidang 

Studi Manajemen dan 

Kebijakan Satuan 

Pendidikan dan Jenis 

Pendidikan melalui 

pendekatan inter, multi, 

dan transdisipliner.  

 

Materi mata kuliah ini 

meliputi pengertian 

manajemen; fungsi 

manajemen, pemahaman 

kebijakan; permasalahan 

dalam manajemen 

pendidikan di SD, SMP, 

SMA, dan di perguruan 

tinggi; proses perumusan 

kebijakan dan manajemen 

pendidikan di tingkat SD, 

SMP, SMA, dan 

Perguruan Tinggi. 
PO1, PO2, 

PO5, PO7,  
Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu  

 

CO1:  

Mengkaji terminologi dan 

pengertian demokrasi, 

HAM, dan multikulturalisme  

 

CO2:  

Menjelaskan dan 

mendeskripsikan serta 

menyimpulkan Instrumen 

Hak Asasi Manusia, 

Demokrasi, HAM dan 

Multikulturalisme 
 

Kode MK: IPD 320220 

SKS :3  

Mata kuliah ini akan 

mengkaji beberapa aspek 

Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia, dimulai dengan 

mengkaji terminologi dan 

pengertian demokrasi dan 

Hak Asasi Manusia, tujuan 

dan karakteristik Hak 

Asasi Manusia, serta 

hubungan antara Hak 

Asasi Manusia dan 

Demokrasi. Kita akan 

membahas sejarah 

perkembangan HAM baik 



implementasi demokrasi dan 

multikulturalisme baik 

dalam konteks Nasional 

maupun Internasional. 

secara konseptual maupun 

generasi HAM. 

Selanjutnya kita akan 

membahas tentang 

dimensi HAM, HAM 

dalam keadaan darurat, 

yang kemudian akan 

dibahas mengenai 

pengaturan HAM baik 

dalam perspektif nasional 

maupun internasional. 
  Aanvullen course 

(MKAv) 

 

PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO6, PO7, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

 

CO1 :  

Menguasai konsep 

Psikologi Pendidikan.  

 

CO2 :  

Mampu merancang 

layanan pembelajaran 

berdasarkan teori 

pembelajaran Psikologi 

Pendidikan dan mampu 

menganalisis 

permasalahan 

implementasi konsep 

Pendidikan Psikologi 

yang muncul dalam 

layanan pembelajaran dan 

memberikan alternatif 

pemecahannya. 

Psikologi Pendidikan 

 

Kode MK: IPD 320301 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

mengimplementasikan 

konsep-konsep 

pengetahuan tentang 

Psikologi Pendidikan 

secara inovatif, sistematis, 

kritis, dan logis, serta 

mampu merancang 

layanan pembelajaran 

yang sesuai dengan teori 

Psikologi Pendidikan.  

 

Untuk mencapai tujuan 

tersebut, materi mata 

kuliah Psikologi 

Pendidikan ini meliputi 

konsep dasar Psikologi 

Pendidikan, konsep dan 

pendekatan pembelajaran, 

karakteristik umum 

aktivitas manusia, pola 

perilaku anak 

berkebutuhan khusus 

dalam belajar, dan 

pendekatan perkembangan 

individu. Dalam proses 

pembelajaran, mahasiswa 

dilibatkan dalam 

melakukan analisis 

Pendidikan Psikologi 

dalam kelompok-

kelompok kecil, yang 

kemudian dipresentasikan 

oleh masing-masing 

kelompok.  



 

Penilaian dinilai melalui 

presentasi, laporan tertulis, 

proyek, dan portofolio. 
PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO9, 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa:  

 

CO1:  

Memiliki sikap dan 

persepsi yang positif 

terhadap teori 

pembelajaran dan 

penerapannya dalam 

praktik pembelajaran.  

 

CO2:  

Memperoleh, 

mengintegrasikan, 

memperluas, dan 

menggunakan teori belajar 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Model Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320302 

SKS :3 

Mata kuliah ini 

dimaksudkan untuk 

membekali mahasiswa 

dengan pemahaman 

tentang teori belajar dan 

penerapannya dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Studi studi meliputi; 1) 

Ruang lingkup dan 

keterbatasan teori 

deskriptif dan perspektif. 

2) Teori belajar meliputi: 

(a) Teori Behavioristik, (b) 

Teori Kognitif, (c) Teori 

Konstruktivistik, (d) Teori 

Pembelajaran Sosial 

Budaya 

(Konstruktivisme), (e) 

Teori Humanistik, (f) 

Teori Pembelajaran 

Pengolahan Informasi, (g) 

Teori Kecerdasan Ganda, 

(h) Ilmu Saraf. 3) 

Penerapan teori-teori 

pembelajaran ke dalam 

praktik pembelajaran. 
P01, PO4, 

PO5, PO7, 

PO8,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pemahaman, pengetahuan, 

dan keterampilan peserta 

didik tentang konsep dan 

prinsip, fungsi, 

komponen, model, strategi 

dan proses informasi 

dalam manajemen 

pembelajaran  

 

CO2:  

Menunjukkan 

kemampuan menerapkan 

manajemen instruksional  

 

CO3:  

Management 
Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320303 

SKS :3 

Pembelajaran ini bertujuan 

untuk mempelajari cara 

mengeksplorasi 

manajemen instruksional. 

Mahasiswa akan 

memahami secara 

mendalam konsep dan 

prinsip manajemen 

pembelajaran, fungsi dan 

komponen manajemen 

pembelajaran, model dan 

strategi manajemen 

pembelajaran, Kegiatan 

belajar mengajar: Peserta 

didik adalah inti dalam 

proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, peserta didik 

dituntut untuk mandiri 

dalam mempelajari konsep 

dari berbagai sumber. 

Kegiatan belajar mengajar 



Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

peran manajemen 

instruksional dalam 

pendidikan  

 

CO4:  

Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

strategi dalam 

menerapkan manajemen 

pembelajaran dalam 

konteks pendidikan 

akan: 1) penguasaan teori 

melalui diskusi, 2) analisis 

proyek manajemen 

instruksional dalam 

pengambilan keputusan, 3) 

menciptakan strategi 

dalam menerapkan 

manajemen instruksional  

 

Penilaian Berbasis Hasil: 

Skor tersebut diperoleh 

dari persentase skor 

keseluruhan, antara lain 1) 

Evaluasi pengetahuan 

secara eksplisit pada Ujian 

Akhir dan UAS terdiri dari 

penguasaan teori 20%, 

pemilihan solusi 30% dan 

kemampuan menjelaskan 

10%. 2) Evaluasi 

pengetahuan melalui 

observasi proses 

pembelajaran saat 

pemberian tugas terdiri 

dari kemampuan teknis 

20%, kemampuan kognitif 

10% dan komitmen 10%. 

Evaluasi akan dilakukan 

dengan teknik tes tertulis 

dan non tes dalam proses 

pembelajaran 

(daring/luring). 
PO1, PO2, 

PO4, PO5, 

PO7,  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan yang 

mendalam tentang sifat 

dan tujuan evaluasi 

pembelajaran.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan evaluasi 

pembelajaran dari 

perspektif berbagai jenis 

Evaluasi Pembelajaran 

 

Kode MK: IPD 320304 

SKS :3 

Mata kuliah ini bertujuan 

membekali mahasiswa 

dengan pengetahuan 

tentang evaluasi 

pembelajaran melalui 

penguasaan yang baik 

terhadap sifat dan 

metodologi evaluasi 

pembelajaran, dan 

pengalaman 

mengembangkan desain 

dan model baru dan 

inovatif dalam evaluasi 

pembelajaran.  

 

Pembelajaran ini dibagi 

menjadi tiga bagian. 

Bagian pertama berfokus 

pada sifat dan tujuan 



model evaluasi. CO3: 

Mengembangkan soft skill 

yang dibutuhkan dalam 

bidang evaluasi 

pembelajaran baik dari 

perspektif teoritis maupun 

praktis. 

evaluasi pembelajaran. 

Siswa terlibat dalam 

pembelajaran inkuiri untuk 

mengeksplorasi fenomena 

di lapangan yang berkaitan 

dengan evaluasi 

instruksional, 

menganalisis sifat dan 

tujuan evaluasi di bidang 

pembelajaran, dan menulis 

tinjauan kritis penelitian 

terkini yang terkait dengan 

evaluasi pembelajaran. 

Bagian kedua berfokus 

pada metodologi evaluasi 

pembelajaran, yang 

mencakup model evaluasi. 

Siswa dilibatkan dalam 

pengalaman belajar yang 

meliputi menganalisis 

jenis-jenis model evaluasi, 

membandingkan satu 

model dengan model 

lainnya, dan mengkaji 

secara kritis model terbaik 

yang dapat digunakan 

dalam mengevaluasi 

proses pembelajaran. 

Bagian ketiga berfokus 

pada desain evaluasi, 

termasuk penyusunan 

proposal evaluasi 

pembelajaran. Siswa 

dilibatkan dalam 

pengalaman belajar yang 

meliputi: merancang dan 

mempresentasikan 

proposal penelitian terkait 

evaluasi pembelajaran.  

 

Hasil kuliah dinilai 

melalui presentasi, laporan 

tertulis, proyek, dan 

portofolio. 
  Mata Kuliah Inti 

Keilmuan Program Studi 
(MKKIPS) 

 

PO1, PO3, 

PO5, PO7, 
- DISERTASI 

Kode MK: IPD 320110 

SKS :12 

Ini adalah dokumen 

tertulis yang berupa 

laporan penelitian. Ini 

adalah langkah terakhir 



dari program doktor dan 

puncak dari studi doktoral 

siswa. 
 
 
 
 

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

COURSES Capaian Pembelajaran (PO) 

MATA KULIAH SKS Kode MK 
dan CPMK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mata Kuliah Inti 

Keilmuan Program 

Studi (MKIKPS) 

           

Filsafat Ilmu dan 

Pendidikan  

2 IPD 320101 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Pendidikan Humanis 

Berbasis Budaya THK  

3 IPD 320102 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Statistik Lanjutan  3 IPD 320103 
 
CO1, CO2 

         

Isu Isu Kritis dan 

Orientasi Baru Pedagogi  

3 IPD 320104 
CO1, CO2 
 

         

Metodologi Penelitian 

Pendidikan Lanjutan  

3 IPD 320105 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Sosiologi dan Antropologi 

Pendidikan  

2 IPD 320106 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4 

         

Analisis Kurikulum  3 IPD 320107 
 
CO1, CO2 

         

Analisis Kebijakan dan 

Evaluasi Program 

Pendidikan  

3 IPD 320108 
 
CO1, CO2 

         

Inovasi Model 

Pembelajaran dan Model 

Evaluasi  

3 IPD 320109 
 
CO1, CO2 

         

Elective Skills Courses of 

Study Program  atau 

Mata Kuliah Pilihan 

Program Studi (MKPPS) 

           

Analisis Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembelajaran 

3 IPD 320201 
 
CO1, CO2 

         

Analisis Sistem Pendidikan 
Nusantara 

3 IPD 320202 
 

         



CO1, CO2, 
CO3 

Analisis Perbandingan 
Sistem Pendidikan di 
Beberapa Negara 

3 IPD 320203 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Teori Tes Modern 3 IPD300204 
 
CO1, CO2 

         

Pengembangan Instrumen 

Baku  

3 IPD 320205 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Pendalaman Penelitian di 

Bidang Evaluasi 

Pendidikan 

3 IPD 320206 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4, 
CO5, CO6 

         

Ekonomi Pendidikan  3 IPD 320207 
 
CO1, CO2 

         

Management Strategik 
Dalam Pendidikan  

3 IPD 320208 
 
CO1. CO2. 
CO3 

         

Management 
Pengembangan Profesi 
dan Perilaku Tenaga 
Kependidikan  

3 IPD 320209 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4 

         

Analisis Kritis Problematik, 
Hipotetik, dan 
Metodologik Teknologi 
Pembelajaran 

3 IPD 320210 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4 

         

Perkembangan Teknologi 

Pengetahuan 

3 IPD 320211 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Sistem Informasi 

Managemen Pendidikan  

3 IPD 320212 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4, 
CO5 

         

Pengembangan Materi 
dan Model Pembelajaran 

3 IPD 320213 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4, 
CO5, CO6 

         

Pengembangan Model 
Evaluasi Pembelajaran  

3 IPD 320214 
 
CO1, CO2 

         

Analisis Kritis Penelitian 
Pendidikan Terkini  

3 IPD 320215 
 
CO1, CO2 

         

Analisis Sistematik Teori, 
Model dan Teknik 
Konseling 

3 IPD 320216 
 
CO1, CO2 

         



Pengembangan Model 
Konseling Inovatif  

3 IPD 320217 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Pembelajaran Inovatif  3 IPD 320218 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4, 
CO5, CO6 

         

Management dan 

Pengembangan Profesi 

Pendidikan  

3 IPD 320219 
 
CO1, CO2 

         

Demokrasi, HAM dan 

Multikulturalisme 

3 IPD 320220 
 
CO1, CO2 

         

Matrikulasi (MKAv)            

Psikologi Pendidikan 3 IPD 320301 
 
CO1, CO2 

         

Model Pembelajaran 3 IPD 320302 
 
CO1, CO2 

         

Management 
pembelajaran 

3 IPD 320303 
 
CO1, CO2, 
CO3, CO4 

         

Evaluasi Pembelajaran 3 IPD 320304 
 
CO1, CO2, 
CO3 

         

Mata Kuliah Inti 
Keilmuan 
Program Studi 
(MKIKPS) 

           

DESSERTATION 12 IPD 

320110 

         

 
 
 

*choices (within the study program) 
** choices (outside the study program) 

 
Note: 

 
 

= kontribusi kuat 

 
 

= kontribusi lemah 

 
 
 

ASESMEN HASIL BELAJAR 
 

Outcomes Macam Asesmen 
 

Waktu 

PEOs 
(Kompetensi 

• Survei kepuasan  Beberapa tahun setelah lulus 



Lulusan) 
 

• Survei Alumni 

POs (Capaian 
Pembelajaran) 

• Laporan evaluasi instruktur  

• Laporan kinerja Departemen/Program Studi  
• Survei lulusan 

Setelah Lulus 

COs (Capaian 
Pembelajaran 
Mata Kuliah 
atau CPMK) 
 

Penilaian langsung: 

• Penilaian akhir kursus  

• Laporan kinerja semester  

• Laporan/komentar siswa 

Setelah pembelajaran selesai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mata Kuliah SKS 

Kode MK 
dan 

CPMK 
(CO) 

ASESMEN LANGSUNG 

Asesmen Tak langsung Formative 
(during 
course) 

Summative 
(upon 
course 

completion) 

Core Courses of 

the Study 

Program 

(MKIKPS) 

     

Filsafat Ilmu dan 

Pendidikan  

2 IPD 
320101 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Class 
discussion 
participation 
Quizzes 
Theoretical 
and empirical 
review 

Penulisan 
Artikel 

1. Exit interviews   
2. Surveys   
- Departmental –survey  
- Alumni -survey   
- Employer 
- Survey  of current students 
- Survey of faculty members 
- Survey of internship 

supervisors  
- Survey of graduates   
- Survey of employers   
- Survey of transfer 

institutions  
3. Focus groups   
4. Job placement statistics  
5. Graduation and retention 

rates   
6. Percentage of students 

who study abroad   
 

Pendidikan 

Humanis Berbasis 

Budaya THK  

3 IPD 
320102 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Class 
discussion 
participation 
Quizzes 
Theoretical 
and empirical 
review 

Critical 
analysis 
report 

Statistik Lanjutan  3 IPD 
320103 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Article writing 

Isu Isu Kritis dan 

Orientasi Baru 

Pedagogi  

3 IPD 
320104 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 

Critical 
analysis 
report 

1. Exit interviews   
2. Surveys   
- Departmental –survey  
- Alumni -survey   



 Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

- Employer 
- Survey  of current students 
- Survey of faculty members 
- Survey of internship 

supervisors  
- Survey of graduates   
- Survey of employers   
- Survey of transfer 

institutions  
3. Focus groups   
4. Job placement statistics  
5. Graduation and retention 

rates   
6. Percentage of students 

who study abroad   
 

Metodologi 

Penelitian 

Pendidikan 

Lanjutan  

3 IPD 
320105 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Theoretical 
review 
Empirical 
review 
Research 
instruments 
development 
Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 

Article writing 
(on 
educational 
issues 
especially 
related to the 
implementati
on of living in 
harmony 
values -tri 
Hita Karana 
values) 
Dessertation 
writing 

Sosiologi dan 

Antropologi 

Pendidikan  

2 IPD 
320106 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, CO4 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Document 
analysis 

Critical 
analysis 
report 

Analisis 

Kurikulum  

3 IPD 
320107 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Document 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Analisis 

Kebijakan dan 

Evaluasi Program 

Pendidikan  

3 IPD 
320108 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Document 
analysis 

Articles 
writing 
related to 
educational 
program 
evaluation 

Inovasi Model 

Pembelajaran dan 

Model Evaluasi  

3 IPD 
320109 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Articles 
writing 



Elective Skills 

Mata Kuliah 

Pilihan Program 

Studi (MKPPS) 

     

Analisis 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

3 IPD 
320201 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Document 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

1. Exit interviews   
2. Surveys   
- Departmental –survey  
- Alumni -survey   
- Employer 
- Survey  of current students 
- Survey of faculty members 
- Survey of internship 

supervisors  
- Survey of graduates   
- Survey of employers   
- Survey of transfer 

institutions  
3. Focus groups   
4. Job placement statistics  
5. Graduation and retention 

rates   
6. Percentage of students 

who study abroad   
 

Analisis Sistem 
Pendidikan 
Nusantara 

3 IPD 
320202 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Document 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Analisis 
Perbandingan 
Sistem Pendidikan 
di Beberapa 
Negara 

3 IPD 
320203 
 
CO1, 
CO2, CO3 
 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Teori Tes Modern 3 IPD 
320204 
 
CO1, CO2 
 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
 

Critical 
analysis 
report 

Pengembangan 

Instrumen Baku 

3 IPD 
320205 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Pendalaman 

Penelitian di 

Bidang Evaluasi 

Pendidikan 

3 IPD 
320206 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 

Article writing 



CO4, 
CO5, CO6 

Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Ekonomi 
Pendidikan 

3 IPD 
320207 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
 

Critical 
analysis 
report 
 

Management 
Strategik Dalam 
Pendidikan 

3 IPD 
320208 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Article writing 

Management 
Pengembangan 
Profesi dan 
Perilaku Tenaga 
Kependidikan  

3 IPD 
320209 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, CO4 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
 

Critical 
analysis 
report 
 

Analisis Kritis 
Problematik, 
Hipotetik, dan 
Metodologik 
Teknologi 
Pembelajaran 

3 IPD 
320210 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, CO4 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Perkembangan 

Teknologi 

Pengetahuan  

3 IPD 
320211 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
 

Sistem 

Informasi 

Managemen 

Pendidikan 

3 IPD 
320212 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, 
CO4, CO5 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 



Theoretical 
and empirical 
analysis 

Pengembangan 
Materi dan 
Model 
Pembelajaran  

3 IPD 
320213 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, 
CO4, 
CO5, CO6 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Pengembangan 
Model Evaluasi 
Pembelajaran  

3 IPD 
320214 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Analisis Kritis 
Penelitian 
Pendidikan 
Terkini 

3 IPD 
320215 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Article writing 

Analisis 
Sistematik Teori, 
Model dan 
Teknik Konseling  

3 IPD 
320216 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Article writing 

Pengembangan 
Model Konseling 
Inovatif 

3 IPD 
320217 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Pembelajaran 

Inovatif  

3 IPD 
320218 
 

Oral 
presentation 
Quizzes 

Critical 
analysis 
report 



CO1, 
CO2, 
CO3, 
CO4, 
CO5, CO6 

Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Article writing 

Management 

dan 

Pengembangan 

Profesi 

Pendidikan 

3 IPD 
320219 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

 

Demokrasi, 

HAM dan 

Multikulturalis

me 

3 IPD 
320220 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
 

Mata Kuliah 

Matrikulasi 

     

Psikologi 

Pendidikan 

3 IPD 
320301 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
 

1. Exit interviews   
2. Surveys   
- Departmental –survey  
- Alumni -survey   
- Employer 
- Survey  of current students 
- Survey of faculty members 
- Survey of internship 

supervisors  
- Survey of graduates   
- Survey of employers   
- Survey of transfer 

institutions  
3. Focus groups   
4. Job placement statistics  
5. Graduation and retention 

rates   
6. Percentage of students 

who study abroad   
 

Model 
Pembelajaran 

3 IPD 
320302 
 
CO1, CO2 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Management 
pembelajaran 

3 IPD 
320303 
 
CO1, 
CO2, 
CO3, CO4 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 



Theoretical 
and empirical 
analysis 

Evaluasi 
Pembelajaran 

3 IPD 
320304 
 
CO1, 
CO2, CO3 

Oral 
presentation 
Quizzes 
Class 
discussion 
participation 
Case study 
analysis 
Theoretical 
and empirical 
analysis 

Critical 
analysis 
report 
Article writing 

Core Skills 

Courses of Study 

Program 

(MKKIPS) 

     

DESSERTATIO

N 

12 IPD 

320301 

- Dessertation  

 
 
 
 
 
 
KESESUAIAN CPMK DAN PENGALAMAN BELAJAR 
 

COs (CPMK) 
 

MATA KULIAH PENGALAMAN BELAJAR 
(LEARNING EXPERIENCE) 

 Core Courses of the Study 

Program (MKIKPS) 

 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Mahasiswa menguasai 

berbagai jenis penelitian di 

bidang Filsafat Pendidikan  

 

CO2:  

Mahasiswa mampu 

mensimulasikan berbagai 

jenis desain penelitian yang 

berkaitan dengan Filsafat 

Pendidikan  
 

CO3:  

Mahasiswa mampu 

menguasai dan 

melaksanakan tata cara serta 

mengembangkan metode 

pengumpulan data yang 

berkaitan dengan Filsafat 

Filsafat Ilmu dan Pendidikan 

Kode MK: IPD 320101 

SKS: 2 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



Pendidikan 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Menguasai konsep dasar 

teori THK dan memiliki 

kemampuan merumuskan 

prosedural pemecahan 

masalah sesuai dengan 

dimensi Pendidikan 

Humanis Keagamaan 

Berbasis Tri Hita Karana 

terkait dengan aspek 

kehidupan nyata  

 

CO2:  
Berkomunikasi secara lisan 

dan tulisan serta 

membangun hubungan 

interpersonal yang produktif 

terkait Pendidikan Humanis 

Keagamaan Berbasis Tri 

Hita Karana  

 

CO3:  
Menguasai jenis-jenis 

pendekatan, strategi, dan 

metode yang digunakan 

untuk mengkaji, 

menganalisis, dan 

mendeskripsikan Pendidikan 

Humanis Keagamaan 

Berbasis Tri Hita Karana 

Pendidikan Humanis Berbasis 

Budaya THK 

Kode MK: IPD 320102 

SKS: 3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

 

CO1:  

Mengembangkan 

kompetensi di bidang 

analisis data 

menggunakan statistik 

multivariat untuk 

menunjang karir di 

berbagai sektor di era 

industri 4.0 

 

CO2:  

Mengembangkan 

kompetensi di bidang 

Statistik Lanjutan 

Kode MK: IPD 320103 

SKS: 3 

 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Article writing 



sistem pengambilan 

keputusan berbasis 

statistik multivariat untuk 

mendukung pengambilan 

keputusan secara cepat 

dan tepat di era 

persaingan global. 
 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

mampu untuk: 

 

CO1: 

Menganalisis isu-isu 

dalam paradigma baru 

pendidikan  

 

CO2:  

Menganalisis dan 

mendeskripsikan kekuatan 

dan kelemahan paradigma 

baru pendidikan 

Isu Isu Kritis dan Orientasi Baru 

Pedagogi 
Kode MK: IPD 320104 

SKS : 3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 

- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

mampu untuk: 

 

CO1:  

Menunjukkan tanggung 

jawab individu dan 

kelompok dalam 

mengkonstruksi secara 

kognitif konsep 

metodologi penelitian 

pendidikan yang sesuai 

dengan perkembangan 

saat ini.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

keterampilan metodologis 

dalam menyusun proposal 

disertasi yang sesuai 

dengan isu perkembangan 

pendidikan terkini secara 

humanistik dan mampu 

mengkaji secara kritis 

laporan disertasi dan 

artikel ilmiah di jurnal 

bereputasi internasional.  

 

CO3:  

Metodologi Penelitian Pendidikan 

Lanjutan 

Kode MK: IPD 320105 

SKS : 3 

 

 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Individual presentation 
- Discussion 
- Dessertation writing 

 



Mengembangkan 

keterampilan untuk 

memodifikasi instrumen 

penelitian, melakukan 

penelitian dengan kontrol 

validasi yang ketat, 

menganalisis data 

berdasarkan metode 

kualitatif dengan 

menerapkan perangkat 

lunak statistik. 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam rangka 

mengembangkan atau 

menerapkan keterampilan 

praktis dasar dan 

keterampilan praktis secara 

utuh dan terpadu yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai-nilai 

humaniora sesuai dengan 

bidang studi yang 

digelutinya.  

 

CO2:  

Menunjukkan kinerja yang 

mandiri, berkualitas, dan 

terukur dalam hal 

merancang praktik kerja, 

melaksanakan praktik kerja, 

dan mengevaluasi praktik 

kerja  

 

CO3:  

Mengambil keputusan yang 

tepat dalam rangka 

pemecahan masalah di 

bidang praktek kerja 

lapangan, berdasarkan hasil 

analisis dan refleksi 

berdasarkan pengalamannya 

secara mandiri dan 

kolaboratif  

 

CO4:  

Sosiologi dan Antropologi 

Pendidikan 

Kode MK: IPD 320106 

SKS : 2 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



Melaksanakan proses 

evaluasi diri dan mampu 

mengelola praktik kerja 

lapangan secara mandiri 

Setelah menyelesaikan 

perkuliahan ini, 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan desain 

kurikulum pendidikan 

terkini.  

 

CO2:  

Mengembangkan desain 

konsep kurikulum 

pendidikan yang sesuai di 

era industri 4.0 

Analisis Kurikulum 

Kode MK: IPD 320107 

SKS : 3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan 

pembelajaran ini, para 

siswa harus dapat:  

 

CO1:  

Menunjukkan tanggung 

jawab individu dan 

kelompok dalam 

mengkonstruksi secara 

kognitif konsep kebijakan 

dan evaluasi program 

pendidikan sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

keterampilan dalam 

menyusun proposal 

evaluasi program 

pendidikan yang sesuai 

dengan isu pembangunan 

pendidikan saat ini secara 

humanistik dan 

mengembangkan 

keterampilan untuk 

rekomendasi kelanjutan 

program.  

Analisis Kebijakan dan Evaluasi 

Program Pendidikan  

Kode MK: IPD 320108 

SKS : 3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 

- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

Inovasi Model Pembelajaran dan 

Model Evaluasi  
Kode MK: IPD 320109 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



CO1:  

Mengembangkan 

pemahaman, pengetahuan, 

dan keterampilan terkait 

model pembelajaran dan 

model evaluasi 

pembelajaran dari 

perspektif pembelajaran 

abad 21 untuk mendukung 

pengembangan karir di 

bidang model evaluasi 

pembelajaran dan 

mendukung kompetensi 

penelitian.  

 

CO2:  

Mengembangkan soft skill 

yang dibutuhkan di abad 

21 yang relevan dengan 

jenjang karir di bidang 

pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran.  
 

 Mata Kuliah Pilihan Program 

Studi (MKPPS) 

 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Menguasai teori dan konsep 

pengembangan program 

pembelajaran, bahan ajar, 

media dan evaluasi 

pembelajaran sosiologi dan 

antropologi.  

 

CO2:  

Menghasilkan desain atau 

model pembelajaran, bahan 

ajar, dan media 

pembelajaran sosiologi dan 

antropologi yang inovatif 

dengan tujuan bagi siswa 

dalam pendidikan formal 

dan informasi 

Analisis perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320201 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Memahami dan memiliki 

Analisis Sistem Pendidikan 

Nusantara 
 

Kode MK: IPD 320202 

SKS :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 



pandangan paradigmatik 

yang luas dan kuat 

terhadap sistem pendidikan 

nasional pada tataran 

kebijakan dan praktik  

 

CO2:  

Menganalisis secara kritis 

dan mencoba memberikan 

solusi yang tepat terhadap 

permasalahan yang ada 

dalam praktik sistem 

pendidikan nasional 

Indonesia;  

 

CO3:  

Berdiskusi, berpikir logis, 

kritis, dan keberanian 

mengemukakan pendapat 

secara demokratis 

meningkat 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Membuat rekomendasi 

kebijakan sistem 

pendidikan yang sesuai 

dengan kondisi di 

Indonesia.  

 

CO2:  

Membuat rekomendasi 

jalur pendidikan yang 

sesuai dengan kondisi di 

Indonesia.  

 

CO3:  

Rekomendasi kurikulum 

yang digunakan di 

Indonesia sesuai dengan 

kebutuhan pasar 

internasional 

Analisis Perbandingan Sistem 

Pendidikan di Beberapa Negara 
  

Kode MK: IPD 320203 

CREDIT UNIT :3 

- Individual learning 

- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan 

pembelajaran ini, 

mahasiswa harus dapat:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

Teori Tes Modern 

 

Kode MK: IPD320204 

CREDIT UNIT: 3 

 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Discussion 
- Test items development 



pengetahuan dan 

keterampilan untuk 

menerapkan teori tes 

modern dalam 

pengembangan tes, 

sehingga tes tidak lagi 

tergantung pada 

responden dan dapat 

digunakan di mana saja.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan teori tes 

modern.  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan mendalam 

tentang sifat dan tujuan 

pengembangan instrumen.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan 

pengembangan instrumen.  

 

CO3:  

Mengembangkan skill 

yang dibutuhkan di bidang 

pengembangan instrumen 

baik dari perspektif 

teoritis maupun praktis. 

Pengembangan Instrumen Baku 

  

Kode MK: IPD 320205 

CREDIT UNIT :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Discussion 
- Test items development and 

analysis 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan metodologi 

baru terkait bidang 

Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan (PEP);  

 

Pendalaman Penelitian di Bidang 

Evaluasi Pendidikan 
  

Kode MK: IPD 320206 

CREDIT UNIT :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 

 



CO2:  

Memecahkan masalah iptek 

di bidang penelitian 

pendidikan dan evaluasi 

ilmu pendidikan melalui 

pendekatan inter, multi, dan 

transdisipliner;  

 

CO3:  

Mengelola, memimpin, dan 

mengembangkan penelitian 

dan pengembangan di 

bidang penelitian dan 

evaluasi pendidikan yang 

bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia, 

serta mampu memperoleh 

pengakuan nasional dan 

internasional;  

 

CO4:  

Mengajukan proposal 

penelitian dan evaluasi 

pendidikan di tingkat 

internasional;  

 

CO5:  

Menyebarluaskan dan 

mempublikasikan karya 

ilmiah pada tingkat nasional 

yang terakreditasi dan 

terindeks internasional;  

 

CO6:  

Membangun jaringan 

kerjasama dengan alumni, 

asosiasi profesi, dan 

komunitas terkait. 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan soft skill 

yang relevan dengan 

jenjang karir di bidang 

ekonomi pendidikan  

 

CO2:  

Ekonomi Pendidikan 

 

Kode MK: IPD 320207 

CREDIT UNIT :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang terkait 

dengan bidangnya untuk 

mendukung 

pengembangan karir di 

bidang pengajaran, dan 

penelitian tentang 

ekonomi pendidikan dari 

perspektif kelembagaan, 

mikro, makro, regional 

dan nasional. 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan sistem 

pembelajaran kurikuler, ko-

kurikuler, dan ekstra 

kurikuler dalam bentuk 

model yang inovatif, 

orisinal, dan teruji;  

 

CO2:  

Menelaah berbagai konsep 

pengetahuan di bidang 

Administrasi 

Pendidikan/Manajemen 

Pendidikan sesuai dengan 

ruang lingkup tugasnya 

untuk mengembangkan 

strategi pembelajaran yang 

lebih efektif melalui 

pendekatan inter dan multi 

disiplin;  

 

CO3:  

Melakukan kajian kebijakan 

atau implementasi kebijakan 

di bidang pendidikan 

melalui pendekatan 

interdisipliner dan 

multidisiplin 

Management Strategik Dalam 

Pendidikan 
 

Kode MK: IPD 320208 

CREDIT UNIT :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 
- Article Writing 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Meringkas kerangka 

Management Pengembangan 

Profesi dan Perilaku Tenaga 

Kependidikan 

 

Kode MK: IPD 320209 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



konseptual teori sekolah.  

 

CO2:  

Menganalisis 

permasalahan yang terjadi 

di sekolah dalam aspek 

manajemen kurikulum, 

siswa, tenaga 

kependidikan, fasilitas 

pendidikan, dan 

manajemen pendidikan.  

 

CO3:  

Merancang inovasi 

manajemen sekolah.  

 

CO4:  

Menyebarluaskan gagasan 

pada pertemuan ilmiah 

atau jurnal ilmiah berskala 

nasional. 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menampilkan kemampuan 

analisis masalah dari 

teknologi pembelajaran 

terkini.  

 

CO2:  

Menunjukkan kemampuan 

pengembangan teori dan 

penerapan trend 

perkembangan teknologi 

pembelajaran di masa 

depan.  

 

CO3: Menunjukkan 

kemampuan menganalisis 

dan mengidentifikasi 

masalah penelitian dalam 

teknologi pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan kemampuan 

menulis proposal 

penelitian dan melakukan 

penelitian untuk 

mengembangkan media 

Analisis Kritis Problematik, 

Hipotetik, dan Metodologik 

Teknologi Pembelajaran 

 

Kode MK: IPD 320210 

SKS :3 

- Individual learning 

- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 



pembelajaran, model 

pembelajaran, instrumen 

evaluasi, dan perangkat 

pembelajaran teknologi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan trend. 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini diharapkan:  

 

CO1:  

menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam rangka 

pengembangan atau 

penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai-nilai 

humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya  

 

CO2:  

Mengambil keputusan yang 

tepat dalam rangka 

pemecahan masalah di 

bidang keahliannya 

berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data.  

 

CO3:  

Mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan mengambil data untuk 

memastikan validitas dan 

mencegah plagiarisme. 

Perkembangan Teknologi 

Pengetahuan 
 

Kode MK: IPD 320211 

SKS :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan kemampuan 

dalam menganalisis 

landasan filosofis sistem 

informasi manajemen 

pendidikan di masa depan  

 

CO2:  

Menunjukkan kemampuan 

dalam menganalisis 

unsur-unsur dalam sistem 

informasi manajemen dan 

Sistem Informasi Managemen 

Pendidikan 
 

Kode MK: IPD 320212 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



penerapannya dalam 

pendidikan, 

membandingkan 

informasi, sintaksis, 

semantik, dan pragmatis 

dalam sistem informasi 

manajemen,  

 

CO3:  

Menunjukkan kemampuan 

mengklasifikasikan 

informasi tentang analisis 

data menjadi informasi 

tentang contoh penyajian 

data dalam manajemen 

pendidikan.  

 

CO4:  

Menunjukkan kemampuan 

untuk membuat 

perencanaan, 

pengorganisasian, analisis 

data, dalam kepentingan 

manajerial dan 

pengambilan keputusan, 

mengintegrasikan 

informasi dan proses 

dalam informasi sistem 

manajemen, 

mempraktikkan proses 

otomatis dalam informasi 

sistem manajemen, 

mengendalikan sistem 

informasi dalam 

manajemen pendidikan, 

menguasai sistem 

pengendalian dan 

pengamatan data secara 

tradisional dan otomatis, 

mengidentifikasi masalah 

dan solusinya dalam 

konteks sistem 

manajemen informasi.  

 

CO5:  

Menunjukkan kemampuan 

dalam menganalisis satu 

atau lebih manajemen 

pendidikan yang 

substansial dalam 

kaitannya dengan 



manajemen sistem 

informasi di lembaga 

pendidikan, lembaga 

kursus, atau lembaga 

pelatihan. 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan kemampuan 

menganalisis landasan 

teori pengolahan 

informasi manusia untuk 

pengembangan bahan ajar.  

 

CO2:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan teori dan 

menerapkan langkah-

langkah dalam 

pengembangan bahan ajar.  

 

CO3:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan penerapan 

modul untuk mendukung 

pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan menerapkan 

bahan ajar video yang 

dikembangkan untuk 

mendukung pembelajaran.  

 

CO5:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan menerapkan 

bahan ajar multimedia 

yang dikembangkan 

dalam pembelajaran.  

 

CO6:  

Menunjukkan kemampuan 

membuat bahan ajar dan 

instrumen evaluasi bahan 

ajar sesuai dengan trend. 

Pengembangan Materi dan Model 

Pembelajaran 

 

Kode MK: IPD 320213 

SKS :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Materials development 
- Article writing 



Setelah menyelesaikan 

perkuliahan ini, 

mahasiswa harus dapat:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

kompetensi dalam 

merumuskan tes, baik tes 

hasil belajar maupun tes 

untuk mengukur gejala 

psikologis lainnya, seperti 

kepribadian, sikap, 

motivasi, kesulitan, dan 

sebagainya.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan terkait mata 

kuliah Pengembangan 

Model Evaluasi 

Instruksional.  

Pengembangan Model Evaluasi 

Pembelajaran 
  

Kode MK: IPD 320214 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan tentang 

pendidikan saat ini.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

menulis artikel pendidikan 

dan rencana penelitian 

pendidikan. 

Analisis Kritis Pendidikan Terkini 
 

Kode MK: IPD 320215 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

 

CO1:  

menguasai berbagai 

konsep konseling yang 

ada dan mampu 

menganalisis karakteristik 

khusus teori, teknik, 

model, dan pendekatan 

Analisis Sistematik Teori, Model 

dan Teknik Konseling 

 

Kode MK: IPD 320216 

SKS :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 



konseling.  

 

CO2:  

Mampu menggunakan 

model dan teknik 

konseling tertentu dalam 

upaya mengembangkan 

potensi atau mengatasi 

masalah psikologis dari 

individu/kelompok, dan 

mampu mengembangkan 

desain model konseling 

tertentu berdasarkan 

pemahaman teori, teknik, 

pendekatan konseling 

yang ada. 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

 

CO1:  

mengembangkan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang sifat 

dan tujuan pengembangan 

model konseling inovatif, 

serta konsep dasar model 

konseling inovatif.  

 

CO2:  

mengembangkan 

pengalaman dalam 

memecahkan masalah dan 

tantangan di era 

masyarakat 5.0 dengan 

menggunakan model 

konseling yang inovatif 

melalui prosedur  

 

CO3:  

mengembangkan 

pengalaman dalam 

memecahkan masalah dan 

tantangan di masyarakat 

5.0 dengan menggunakan 

model konseling yang 

inovatif melalui model 

prosedur konseling yang 

relevan.  

Pengembangan Model Konseling 

Inovatif  

 

Kode MK: IPD 320217 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Oral presentation 
- Discussion 
- Article writing 
 

Setelah menyelesaikan Pembelajaran Inovatif  - Individual learning 
- Critical reading 



mata kuliah ini 

diharapkan:  

 

CO1:  

Menunjukkan kemampuan 

menganalisis 

kecenderungan filosofis 

dalam pembelajaran 

perkembangan teknologi 

di masa depan.  

 

CO2:  

Menunjukkan kemampuan 

untuk mengembangkan 

teori dan tren aplikasi 

pembelajaran 

perkembangan teknologi 

di masa depan.  

 

CO3:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan aplikasi 

multimedia untuk 

mendukung proses 

pembelajaran.  

 

CO4:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan konsep, 

prinsip, dan penerapan 

teknologi untuk 

mendukung pembelajaran 

digital.  

 

CO5:  

Menunjukkan kemampuan 

untuk mengembangkan 

konsep, prinsip, dan 

aplikasi teknologi cloud 

untuk mendukung proses 

pembelajaran.  

 

CO6:  

Menunjukkan kemampuan 

mengembangkan proposal 

penelitian dan melakukan 

penelitian untuk 

mengembangkan media 

pembelajaran, model 

pembelajaran, instrumen 

 

Kode MK: IPD 320218 

SKS :3 

- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 
- Article writing 



evaluasi, dan perangkat 

pembelajaran dalam 

teknologi pembelajaran 

yang sesuai dengan trend. 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Menguasai sifat/filosofi 

manajemen dan kajian 

kebijakan sistem satuan 

dan jenis pendidikan di 6 

negara seperti: Indonesia, 

Jepang, Finlandia, USA, 

Inggris dan China.  

 

CO2:  

Memiliki kemampuan 

untuk memperdalam dan 

memperluas manajemen, 

kajian kebijakan sistem 

satuan, dan jenis 

pendidikan di 6 negara 

seperti: Indonesia, Jepang, 

Finlandia, Amerika 

Serikat, Inggris dan Cina. 

Management dan Pengembangan 

Profesi Pendidikan  

 

Kode MK: IPD 320219 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

Setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu  

 

CO1:  

Mengkaji terminologi dan 

pengertian demokrasi, 

HAM, dan multikulturalisme  

 

CO2:  

Menjelaskan dan 

mendeskripsikan serta 

menyimpulkan Instrumen 

Hak Asasi Manusia, 

implementasi demokrasi dan 

multikulturalisme baik 

dalam konteks Nasional 

maupun Internasional. 

Demokrasi, HAM dan 

Multikulturalisme 
 

Kode MK: IPD 320220 

SKS :3  

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 

 Mata kuliah Matrikulasi (MKAv)  

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu  

Psikologi Pendidikan 

 

Kode MK: IPD 320301 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



 

CO1 :  

Menguasai konsep 

Psikologi Pendidikan.  

 

CO2 :  

Mampu merancang 

layanan pembelajaran 

berdasarkan teori 

pembelajaran Psikologi 

Pendidikan dan mampu 

menganalisis 

permasalahan 

implementasi konsep 

Pendidikan Psikologi 

yang muncul dalam 

layanan pembelajaran dan 

memberikan alternatif 

pemecahannya. 

 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa:  

 

CO1:  

Memiliki sikap dan 

persepsi yang positif 

terhadap teori 

pembelajaran dan 

penerapannya dalam 

praktik pembelajaran.  

 

CO2:  

Memperoleh, 

mengintegrasikan, 

memperluas, dan 

menggunakan teori belajar 

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Model Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320302 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 

- Case study analysis 
 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pemahaman, pengetahuan, 

dan keterampilan peserta 

didik tentang konsep dan 

prinsip, fungsi, 

komponen, model, strategi 

dan proses informasi 

dalam manajemen 

Management Pembelajaran  

 

Kode MK: IPD 320303 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 
- Case study analysis 



pembelajaran  

 

CO2:  

Menunjukkan kemampuan 

menerapkan manajemen 

instruksional  

 

CO3:  

Menunjukkan kemampuan 

menganalisis peran 

manajemen instruksional 

dalam pendidikan  

 

CO4:  

Menunjukkan kemampuan 

menganalisis strategi 

dalam menerapkan 

manajemen pembelajaran 

dalam konteks pendidikan 

Setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan 

mampu:  

 

CO1:  

Mengembangkan 

pengetahuan yang 

mendalam tentang sifat 

dan tujuan evaluasi 

pembelajaran.  

 

CO2:  

Mengembangkan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

berkaitan dengan evaluasi 

pembelajaran dari 

perspektif berbagai jenis 

model evaluasi. CO3: 

Mengembangkan soft skill 

yang dibutuhkan dalam 

bidang evaluasi 

pembelajaran baik dari 

perspektif teoritis maupun 

praktis. 

Evaluasi Pembelajaran 

 

Kode MK: IPD 320304 

SKS :3 

- Individual learning 
- Critical reading 
- Group report and presentation  
- Discussion 

- Case study analysis 

 Core Skills Courses of 
Study Program (MKKIPS) 

 

 DISERTASI 

Kode MK: IPD 320110 
SKS :12 

Critical reading 
Research  

 
 



 
 


