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KATA PENGANTAR 
 

 

Alhamdulillah, puji  dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat 

rahmat dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Universitas untuk Tahun Akademis 

2018/2019 ini telah rampung disusun. 

 Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

021/UU/1982, pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan Sistem 

Kredit Semester. Sistem tersebut memerlukan adanya sikap atau tindakan serta 

adanya keterkaitan dari semua unsur. Maka buku ini disusun dalam rangka 

menyamakan langkah guna pencapaian sasaran tersebut secara efektif dan efisien. 

 Buku ini memuat antara lain: Peraturan-Peraturan, Kegiatan Akademik, 

Tujuan Pendidikan, Kurikulum, Deskripsi Mata Kuliah, serta Ketentuan Umum 

lainnya yang menunjang proses belajar mengajar di Universitas Riau. 

 Semoga Buku Pedoman ini dapat menjadi tuntutan dalam proses kegiatan 

pendidikan dan pengajaran serta kegiatan administrasi maupun akademik lainnya 

 

 

       Pekanbaru,      Juli 2018 

 

 

       Tim Penyusun 
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SEKAPUR SIRIH 
 

 

Buku Pedoman Universitas Riau Tahun Akademik 2018/2019 ini disusun 

untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan di Universitas Riau dan 

memberikan panduan kepada warga kampus Universitas Riau dan pihak-pihak lain 

yang memerlukannya. 

Diperkirakan masih cukup banyak civitas akademika Universitas Riau, 

terutama mahasiswa baru yang membutuhkan informasi tentang berbagai ketentuan 

dan petunjuk yang diperlukan mereka yang dalam Buku Pedoman ini dapat 

diketahui. 

Bagi para Pimpinan, Dosen, Pegawai, dan para Mahasiswa Universitas Riau 

serta peminat lainnya, penerbitan buku ini akan banyak pula memberikan manfaat, 

terutama untuk mengetahui berbagai aspek kehidupan kampus Universitas Riau 

sebagai masyarakat ilmiah. 

Buku Pedoman Universitas Riau Tahun Akademik 2018/2019 ini dibuat 

dengan format baru dan dilakukan beberapa penambahan seperti Kode Etik, 

Peraturan Akademik Universitas Riau, dan lain-lainnya. Seperti tahun-tahun 

sebelumnya, buku ini disusun menurut Fakultas yang menggambarkan ketentuan-

ketentuan umum Universitas Riau, tujuan pendidikan, daftar mata kuliah, deskripsi 

mata kuliah, dan daftar program studi beserta dosen-dosen yang mengajar di 

program studi tersebut. 

Semua Lembaga/Biro/Unit/Badan dan Kerja lainnya serta civitas akademika 

Universitas Riau diharapkan mempedomani isi buku ini guna mendapatkan 

keseragaman pengertian, sikap, dan tindakan yang perlu untuk meningkatkan 

kemangkusan (efektivitas) dan kesangkilan (efisiensi) pendidikan Universitas Riau 

tahun ini dan yang akan datang. 

Diyakini bahwa buku ini masih memerlukan kesempurnaan, dengan 

kerendahan hati kami terima masukan dan kritikan yang membangun seraya 

mengucapkan terima kasih. 

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Penyusun yang telah 

bekerja dan berusaha keras menyempurnakan Buku Pedoman ini serta dosen 

dan/atau pegawai dari Lembaga/Biro/Unit/Badan dan Kerja lainnya di lingkungan 
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Universitas Riau yang berperan aktif atas bantuan dan kerjasamanya dalam rangka 

melengkapi dan memperbaharui isi beserta data-data yang terdapat dalam Buku 

Pedoman ini.  

 

   

      Pekanbaru,     Juli 2018 

      Rektor Universitas Riau, 

 

 

      Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, M.Sc 

      NIP 196208151988031002 
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BAB I 

PROFIL UNIVERSITAS RIAU 

 

 Universitas Riau didirikan dengan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau 

Nomor 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25 September 1962 yang kemudian diperkuat oleh 

Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 

tanggal 20 September 1963 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1962. 

 

1.1. Sejarah Perkembangan Universitas Riau  

Dalam Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 

tersebut maka berdirilah di daerah masyarakat Riau sebuah Perguruan Tinggi yang 

memang sudah sejak lama dicita-citakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah 

Provinsi Riau dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Persiapan Perguruan 

Tinggi Riau (P3TR) yang semula berkedudukan di Tanjung Pinang. Namun, setelah 

Ibu Kota Provinsi Riau pindah ke Pekanbaru, kedudukan P3TR pun pindah ke 

Pekanbaru. 

Pada permulaan berdirinya Universitas Riau baru terdiri atas 2 (dua) Fakultas, 

yaitu: 

1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK); dan 

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

Kemudian pada tahun 1963, dibuka lagi 2 (dua) Fakultas, yaitu: 

1. Fakultas Ekonomi; dan 

2. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA). 

Pada tahun 1964, FKIP Universitas Riau memisahkan diri dan menjelma 

menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru, namun pada tahun 1968 bergabung lagi 

dengan Universitas Riau dan menjelma menjadi 2 (dua) Fakultas, yaitu: Fakultas 

Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Sehingga mulai tahun tersebut, Universitas 

Riau terdiri atas 5 (lima) Fakultas. Pada tahun 1978 dirintis pula pendirian sebuah 

Fakultas Eksakta lainnya yang kemudian menjelma menjadi Fakultas Non Gelar 

Teknologi, sehingga sampai dengan tahun 1982, Universitas Riau mempunyai 6 

(enam) Fakultas. 

Pada tahun 1983, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabung 

kembali menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Sehingga pada 
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tahun 1983/1984, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1983, Universitas Riau terdiri atas 6 (enam) Fakultas, yaitu: 

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 

2. Fakultas Ekonomi; 

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 

4. Fakultas Perikanan; 

5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; serta 

6. Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT). 

Pada tahun 1991, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0312/01/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Penutupan dan 

Pengintegrasian Fakultas Non Gelar dalam lingkungan Universitas dan Institut, maka 

FNGT jenjang Diploma III (D-III) Program Studi Penyuluhan Pertanian dan Produksi 

Pertanian diintegrasikan menjadi jenjang Strata 1 (S1) Pertanian dengan Program 

Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Budidaya Pertanian. Pada tahun 1992, sesuai 

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0428/0/1992 

tanggal 18 November 1992, tentang Statuta Universitas Riau, Program S1 Pertanian 

menjadi Fakultas Pertanian, yang diperkuat dengan Surat Keputusan Mendikbud 

Nomor 037/4/0/1992 tanggal 21 Oktober 1993. 

Sedangkan Program Studi Teknik Kimia dan Teknik Sipil, mulai Tahun 

Akademis 1994/1995 telah menerima pula Program S1 disamping D-III yang sudah 

ada, dan ini diharapkan merupakan cikal bakal pendirian Fakultas Teknik. Kemudian 

tahun 2001, resmi keluar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

236/0/2000 tentang Pendirian Fakultas Teknik di Universitas Riau.  

Pada tahun 2001 telah dibuka pula Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) 

yang akan menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran di Universitas Riau. Dengan izin 

penyelenggraan PSPD pada Universitas Riau yang dikeluarkan DIKTI dengan Surat 

Nomor 308/D/T/2001 tanggal 25 September 2001, maka sejak tahun 2002, seleksi 

penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

(SPMB) secara nasional. Pada tahun 2004 keluar Surat Keputusan Rektor Universitas 

Riau Nomor 190/J19/AK/2004 tanggal 15 September 2004 dengan memperhatikan 

Surat Dirjen. DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4400/D/T/2004 

tanggal 8 November 2004, muncullah Fakultas Kedokteran dan PSPD berada pada 

naungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 
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Pada tahun yang sama, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor 

Universitas Riau Nomor 189/J19/AK/2004 tanggal 15 September 2004 dengan 

memperhatikan Surat Dirjen. DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor 

4400/D/T/2004 tanggal 8 November 2004, muncul juga Fakultas Hukum Universitas 

Riau yang menaungi Program Studi Ilmu Hukum. 

Selain Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran, pada tahun yang sama, ijin 

penyelenggaran Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) keluar berdasarkan Surat 

Keputusan Dirjen. DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2049/D/T/2004 

tanggal 17 Juni 2004, maka PSIK sudah mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun 

Akademis 2004/2005. 

Pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas 

Riau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Riau sebagai wujud impelementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017, maka berdirilah Fakultas 

Keperawatan Universitas Riau. 

 

1.2. Lambang Universitas Riau 

 

 
 

Lambang Universitas Riau memiliki arti sebagai berikut: 

1. Segi Lima artinya Pancasila; 

2. Warna dasar hijau lembut, artinya potensi untuk tumbuh dan berkembang; 

3. Daun pohon hayat, artinya tumbuh untuk hidup abadi; 

4. Warna kuning emas, artinya penuh dengan kemuliaan dan keagungan; 

5. Jumlah daun kecil pohon hayat satu, artinya tanggal 1; 

6. Jumlah daun besar pohon hayat sepuluh helai, artinya bulan Oktober; 
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7. Jumlah daun besar teratai enam lembar, artinya enam puluh dan jumlah daun 

kecil teratai dua lembar, artinya angka satuan dua yang melambangkan tahun 

1962; 

8. Perahu warna kuning, artinya bahtera pejuang yang luhur; 

9. Tiang layar kuning, artinya bahtera pejuang yang luhur; 

10. Daun teratai (padma) warna putih bersih, artinya kehalusan dan perikemanusian; 

11. Laut Samudera dan gelombang, artinya menggambarkan fakultas-fakultas yang 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

1.3. Dasar-Dasar Penyusunan, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Riau 

1.3.1. Dasar-Dasar Penyusunan Visi dan Misi Universitas Riau 

1. Visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yakni 

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”; 

2. Visi Riau, yakni “Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu di Asia Tenggara”; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau. 

 

1.3.2. Visi Universitas Riau 

“Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi 

di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035” 

 

1.3.3. Misi Universitas Riau 

Untuk mencapai Visi Universitas Riau 2035, Universitas Riau mengemban misi 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ungggul; 

2. Melaksanakan tata kelola Universitas yang bermartabat; 

3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa; dan 

4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi 

kepentingan masyarakat. 
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1.3.4. Tujuan Universitas Riau 

Universitas Riau dibangun untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan 

masyarakat Provinsi Riau secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Selain itu eksistensi  UNRI ditujukan dapat mengembangkan serta menyebarkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan karya seni untuk mewujudkan masyarakat yang madani, 

unggul dan kompetitif.  Oleh sebab itu, dirumuskanlah tujuan UNRI sebagai berikut: 

1. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

unggul di bidang sains dan teknologi. 

2. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter dan kompeten dalam pengembangan 

Ilmu Pengetahuan Teknologi, Seni, dan Olahraga (IPTEKSOR). 

4. Menyediakan sistem perencanaan, kerjasama berbasis IT. 

 

1.3.5. Sasaran Universitas Riau 

1. Tersedianya Program Studi yang berkualitas pada seluruh strata pendidikan dan 

memenuhi tuntutan masyarakat pengguna dengan memanfaatkan potensi 

keunikan sebagaimana yang tertuang dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP); 

2. Terciptanya tata kelola berbasis good university governance untuk mencapai 

Universitas Riau yang bermartabat; 

3. Terciptanya minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa berbasis pengembangan 

Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Olahraga (IPTEKSOR); dan 

4. Tersedianya perencanaan, kerjasama dan sistem informasi yang unggul. 

 

1.4. Struktur Organisasi 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, Universitas Riau memiliki 

organ yang terdiri atas: 

a. Senat; 

b. Rektor; 

c. Satuan Pengawas Internal; dan 

d. Dewan Pertimbangan. 

 

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: 
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a. Rektor dan Wakil Rektor; 

b. Biro; 

c. Fakultas dan Pascasarjana; 

d. Lembaga; dan 

e. Unit Pelaksana Teknis 

 

Wakil Rektor terdiri atas: 

a. Wakil Rektor Bidang Akademik; 

b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; 

c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan 

d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan, dan Sistem Informasi. 

 

Biro terdiri atas: 

a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

b. Biro Umum dan Keuangan; dan 

c. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat. 

 

Unsur Pelaksana Akademik 

a. Fakultas, terdiri atas: 

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; 

5. Fakultas Pertanian; 

6. Fakultas Perikanan dan Kelautan; 

7. Fakultas Teknik; 

8. Fakultas Kedokteran ; 

9. Fakultas Hukum; dan 

10. Fakultas Keperawatan. 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
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Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Kelautan, 

Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum terdiri atas: 

a. Dekan dan Wakil Dekan; 

b. Senat Fakultas; 

c. Bagian Tata Usaha; 

d. Jurusan/Bagian; dan 

e. Laboratorium/Bengkel/Studio. 

Fakultas Keperawatan terdiri atas: 

a. Dekan dan Wakil Dekan; 

b. Senat Fakultas; 

c. Subbagian Tata Usaha 

d. Jurusan/Bagian; dan 

e. Laboratorium/Bengkel/Studio 

 

Fakultas dipimpin oleh Dekan. 

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan 

Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum dibantu 

oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yakni: 

1. Wakil Dekan Bidang Akademik; 

2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan 

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni. 

 

Dekan Fakultas Keperawatan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan, yakni: 

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan 

2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. 

  

b. Pascasarjana, dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil 

Direktur, yakni: 

a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan 

b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. 
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c. Lembaga, terdiri atas: 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 

 

Unsur Penunjang 

Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas: 

a. UPT Perpustakaan; 

b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

c. UPT Bahasa. 

 

1.5. Pimpinan dan Pejabat Universitas Riau 

Sejak berdirinya (1962) sampai tahun 1978, pimpinan Universitas Riau 

berbentuk Presidium. Ketua Presidium pertama adalah Brigjen. Kaharuddin Nasution 

(1962), Gubernur Riau pada saat itu dan Ketua Presidium Kedua adalah Brigjen. 

Arifin Ahmad, juga menjabat Gubernur Riau pada saat itu. 

Dengan demikian, sejak berdirinya sampai saat ini Universitas Riau telah 

memiliki beberapa Presidium dan Rektor yang defenitif sebagai berikut: 

1. Brigjen. Kaharuddin Nasution (1962-1967), Ketua Presidium; 

2. Brigjen. Arifin Ahmad (1967-1978), Ketua Presidium; 

3. Drs. Farid Kasymi (1978-1980), Pjb. Rektor; 

4. Prof. Dr. Muchtar Luffi (1980-1984, 1985-1989), Rektor; 

5. Prof. Drs. M. Bosman Saleh, MBA (1989-1993), Rektor; 

6. Dr. M. Diah Zainuddin, M.Ed (1993-1997), Rektor; 

7. Prof. Dr. Muchtar Ahmad, M.Sc (1997-2001, 2001-2006), Rektor; 

8. Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS (2006-2010, 2010-2014), Rektor. 

 

1.5.1. Pimpinan Universitas Masa Bakti 2014-2018 

1. Rektor : Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi,  

   M.Sc 

2. Wakil Rektor Bidang Akademik : Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc 

3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan : Prof. Dr. Sujianto, M.Si 

4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni : Dr. Syapsan, ME 
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5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, 

dan Sistem Informasi : Prof. Dr. Mashadi, M.Si 

 

1.5.2. Pimpinan Fakultas dan Lembaga dalam Lingkungan Universitas Riau 

1.5.2.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Dekan : Dr. Syafri Harto, M.Si 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Belli Nasution, S.IP., MA 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Dr. H. Zaili Rusli, M.Si 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Suyanto, S.Sos, M.Sc 

 

1.5.2.2. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis 

Dekan : Dr. Hj. Sri Indarti, SE., M.Si 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Kamaliah, MM., Ak., CA 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Edyanus Herman Halim, SE., MS 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Drs. Wahyu Hamidi, M.Si 

 

1.5.2.3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Dekan : Dr. Syamsudhuha, M.Sc 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Hilwan Yuda Teruna, M.Si.,  

   Apt 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Dr. Elfizar, S.Si., M.Kom 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Dr. Iwantono, M.Phil 

 

1.5.2.4. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Dekan : Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar,  

   M.Phil 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Ir. Mulyadi, M.Si 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Ir. Ridwan Manda Putra, M.Si 
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1.5.2.5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan : Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa,  

   M.Pd 

Wakil Dekan Bidang  Akademik : Dr. Zulirfan, S.Si., M.Si 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Drs. Jaspar Jas, M.Pd 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Dr. Mahdum, M.Pd 

 

1.5.2.6. Fakultas Pertanian 

Dekan : Dr. Ir. Syafrinal, MS 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Yusmarini, S.Pt., MP 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Ir. Ardian, MS 

 

1.5.2.7. Fakultas Teknik 

Dekan : Dr. Ir. Ari Sandhyavitri, M.Sc 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Fajril Akbar, M.Si 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Suwitno, ST., MT 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Dr. Azridjal Aziz, ST., MT 

 

1.5.2.8. Fakultas Kedokteran 

Dekan  : Dr. dr. Dedi  Afandi, DFM.,  

   Sp.FM (K)   

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. dr. Elda Nazriati, M.Kes 

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : dr. Suri Dewi Lesmana,  

   M.Biomed 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : dr. Arfianti, M.Biomed., M.Sc.,  

   Ph.D 

 

 



 

  Universitas Riau 11 

 

1.5.2.9. Fakultas Hukum 

Dekan  : Dr. Firdaus, SH., MH 

Wakil Dekan Bidang Akademik : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH 

Wakil Dekan Umum dan Keuangan : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, 

dan Alumni : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn 

 

1.5.2.10. Fakultas Keperawatan 

Dekan  : Prof. Dr. Usman M Tang, MS 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswan : Wan Nishfa Dewi, S.Kp., M.Ng 

Wakil Dekan Umum dan Keuangan : Erwin, S.Kp., M.Kep 

 

1.5.2.11. Program Pascasarjana 

Direktur : Prof. Dr. Zulkarnain, SE., MM 

Wakil Direktur Bidang Akademik dan  

Kemahasiswaan : Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan 

   Siregar, M.Sc 

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan : Prof. Dr. Auzar, M.S 

 

1.5.2.12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Ketua  : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE.,  

    MP 

Sekretaris : Prof. Dr. Syaiful Bahri, M.Si 

 

1.5.2.13. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Ketua : Prof. Dr. Usman M Tang, MS 

Sekretaris : Dr. Pareng Rengi, M.Si 

 

1.5.3. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan : Azhar Kasymi, SH 

A. Kepala Bagian Akademik dan Kerjasama : Ide Erwina, S.Pd., M.Pd 

1. Kepala Sub Bagian Akademik dan Evaluasi : Afrizal, S.Pd., M.Si 

2. Kepala Sub Bagian Registrasi dan Data : Muslim, SE., M.Si 
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3. Kepala Sub Bagian Sarana Akademik : Jondra Efendi, S.Pd 

4. Kepala Sub Bagian Kerjasama : Suhaimi, S.Sos 

B. Kepala Bagian Kemahasiswaan : Jamadin, S.Sos., MH 

1. Kepala Sub Bagian Minat, Bakat, dan  

Penalaran : Levki, S.Kom 

2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan 

Mahasiswa : Meirani, S.Kom 

 

1.5.4. Biro Umum dan Keuangan 

Kepala Biro Umum dan Keuangan : Ahyat, SE 

A. Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, 

Dan Barang Milik Negara (UHTL BMN) : Dra. Rilza Yetti, M.Si 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Taufik Hidayat, S.Sos 

2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga : Bachtiar Effendi, S.Sos., M.Si 

3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata  

Laksana : Yuslinar, S.Sos 

4. Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara : Rustam, S.Pd 

B. Kepala Bagian Kepegawaian : Kartini, S.Pd 

1. Kepala Sub Bagian Tenaga Pendidik : Tutut Usaheni, S.Kom., MCIO 

2. Kepala Sub Bagian Tenaga Kependidikan : Eko Budi Prasetyo, ST 

C. Kepala Bagian Keuangan : Dessy Riasary, SE., Ak., MM 

1. Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP : Martunis, S.Pd 

2. Kepala Sub Bagian Anggaran Non PNBP : Jurpan, S.Pd 

3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 

Pelaporan : Susi Heptariani, SE., Ak  

 

1.5.5. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat 

Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan 

Masyarakat : Drs. Mawardi 

A. Kepala Bagian Perencanaan : Armia, SE 

1. Kepala Sub Bagian Program dan 

Penganggaran : Zulkhairi, S.Kom 

2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : Hamidi, S.Kom., M.Si 
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B. Kepala Bagian Informasi dan Humas : Aurida Aman, S.Pd., M.Pd 

1. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat : Rioni Imron, S.Sos., M.Ikom 

2. Kepala Sub Bagian Informasi : M. Arsyad, S.Kom., M.Si 

 

1.6. Bagan Struktur Organisasi 
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BAB II 

LEMBAGA, SATUAN, BADAN,  

DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 
2.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

2.1.1. Sejarah 

Lembaga Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) merupakan gabungan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 

dan Lembaga Penelitian (LP). Pada Mulanya LPM Universitas Riau bernama Pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat (Pusdimas) yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi 

Universitas/Institusi Negeri yang dalam pelaksanaannya, Pusdimas merujuk pada 

Keputusan Presiden Nomor 38 tentang Struktur Organisasi Universitas Riau pada 

Pasal 4 Point 11 yang menyebut Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. 

Sebelum Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 236/PT.22/C/1982, LPM 

tidak merupakan unit yang berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam Pengabdian 

kepada Masyarakat yang dibentuk tahun 1978. 

LPM Universitas Riau merupakan nama baru yang diberikan melalui 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0428/O/1993 tanggal 27 

Februari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau Bab 2 Pasal 4 yang 

menyatakan bahwa Universitas Riau terdiri dari antara lain Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat dan Lembaga Penelitian Universitas Riau yang didirikan 

berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 434/PT.22/1994. Kemudian, setelah 

terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 114 Tahun 2014 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, maka LPM dan LP Universitas Riau 

bergabung menjadi LPPM Universitas Riau. 

Universitas Riau yang saat ini berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sedang 

menata diri, baik dalam bidang akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada 

masyarakat. Universitas Riau dimasa yang akan datang diarahkan sebagai Universitas 

Riset, dimana kegiatan pendidikan dan pengabdiannya selalu didasarkan atau 

didukung oleh hasil riset yang dilakukan. Selain itu, juga komitmen institute untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi (academic 

excellent).   
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2.1.2. Visi dan Misi 

Visi 

“Mewujudkan civitas akademika yang kreatif, kreatif, dan inovatif, dan kompetitif 

melalui riset pengabdian kepada masyarakat berbasis sains dan teknologi 2035” 

 

Misi 

1. Mengembangkan riset dasar dan terapan yang unggul bermartabat di sains dan 

teknologi; dan 

2. Menerapkan hasil riset inovatif bagi industri dan masyarakat. 

 

2.1.3. Unsur Pimpinan 

Ketua : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP 

Sekretaris : Prof. Dr. Syaiful Bahri, M.Si 

Kabag. Tata Usaha : Evi Nadhifah Prihatini, S.Si 

Kasubbag. Umum dan Keuangan : Bustari, S.Sos 

Kasubbag. Data dan Informasi : Syartikawati, S.Sos 

 

2.1.4. Tujuan 

a. Terciptanya Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

efektif, efisien, dan sehat; 

b. Mengembangkan, memuktahirkan, dan memanfaatkan IPTEKS secara arif dan 

bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mendukung 

peningkatan mutu pendidikan; 

c. Terbentuk dan berkembangnya kemitraan dalam rangka transfer IPTEKS ke 

masyarakat dan terciptanya Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 

yang berkelanjutan; 

d. Mendukung perkembangan institute menjadi Universitas berbasis riset; 

e. Terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), baik program reguler 

maupun non reguler; 

f. Terlaksananya KUKERTA bersama yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) Wilayah Barat; 

g. Terlaksananya PPM yang didanai dari DIPA Universitas Riau, DP2M DIKTI dan 

luar Universitas Riau; 
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h. Terwujudnya program pelatihan pembuatan proposal pengabdian yang didanai 

dari DIPA Universitas Riau, DP2M DIKTI (Program IBK, IBIKK, IBPE, dan IBM); 

i. Terlaksananya Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

j. Terlaksananya Sosialisasi PPM yang dilaksanakan oleh DP2M DIKTI. 

 

2.1.5. Tugas dan Fungsi 

a. Menetapkan arah dan kebijaksanaan LPPM bagi terwujudnya Visi, Misi, dan 

Tujuan Universitas Riau; 

b. Melaksanakan Jaminan Mutu (Quality Assurance) penyelenggara PPM oleh Pusat-

Pusat di lingkungan Universitas Riau; 

c. Menyusun tata kerja kelembagaan pusat dan antar pusat; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program LPPM antar pusat; 

e. Melakukan koordinasi dengan Dekan berkenaan dengan kegiatan LPPM yang 

dilakukan di Departemen; 

f. Menfasilitasikan administrasi dan kontrak kegiatan LPPM Universitas Riau; 

g. Mengevaluasi kinerja tahunan pusat-pusat berkenaan dengan output dan 

outcome LPPM Universitas Riau; 

h. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai 

disiplin ilmu, teknologi, dan seni; 

i. Melakukan koordinasi pemantauan dan menilai pengelolaan yang dilaksanakan. 

j. Mengusahakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM); dan 

k. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan administrasi LPPM Universitas Riau. 

 

2.1.6. Sasaran 

a. Kajian beberapa aspek terhadap Sumber Daya Alam (SDA), khususnya 

perkebunan kelapa sawit dan SDM Daerah Aliran Sungai (DAS); 

b. Kajian beberapa aspek terhadap beberapa SDA, khususnya ikan dan perkapalan 

dan SDM Pesisir Selat Malaka; 

c. Kajian Budaya Melayu; 

d. Terealisasinya program KUKERTA Reguler dan Non Reguler berjalan dengan 

baik dan lancar; dan 

e. Terealisasinya program KUKERTA Bersama dengan PTN Wilayah Barat. 

 



 

  Universitas Riau 17 

 

2.1.7. Prospek Pengembangan 

LPPM sebagai salah satu komponen dari system Universitas mempunyai tugas 

mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian. Dalam 

rangka menjadikan Universitas Riau sebagai Universitas Riset dan adanya pola Ilmiah 

Pokok Universitas Riau, yaitu Pengembangan Wilayah Perairan serta berbagai 

perkembangan yang  terjadi di wilayah Riau, maka prospek pengembangan lembaga 

ini semakin cerah. 

 

2.1.8. Kerjasama dengan Pihak Luar 

Semenjak diprioritaskan untuk pengembangan penelitian dan ditetapkan 

dibentuknya secara resmi. LPPM banyak melakukan penelitian, baik yang didanai 

dari Departemen Pendidikan Nasional, seperti BBI, HB, RUT maupun yang berasal 

dari luar Departemen tersebut. Berbagai kerja sama yang telah dilakukan, antara lain 

dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau, dengan 

perusahaan, seperti PLN (Persero) dan PT. Chevron Pasific Indonesia. Kerjasama 

penelitian ini dilakukan baik oleh LPPM sendiri maupun oleh Pusat-Pusat yang 

berada di bawah LPPM Universitas Riau. 

 

2.1.9. Program Pengembangan 

Program diprioritaskan untuk pengembangan penelitian ditetapkan LPPM pada 4 

(empat) program utama, yaitu Program Peningkatan Pelaksanaan Penelitian, 

Program Pelatihan Tenaga Peneliti, Program Penerbitan dan Pertemuan Ilmiah, dan 

Program Kelembagaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk masing-masing program 

tersebut sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Pelaksanaan Penelitian, antara lain: 

1) Mengaktifkan peranan tenaga ahli serta peer-group yang sesuai dengan 

bidang bahasaan penelitian, baik dalam meningkatkan mutu proposal 

maupun laporan hasil penelitian; 

2) Peningkatan dan pengembangan penelitian antara bidang ilmu pada Pusat 

Penelitian, Penelitian Hibah Bersaing, RUT, URGE, dan Voucher; dan 

3) Pembinaan hubungan antar lembaga riset dalam dan luar negeri. 

Pengembagan ilmu/penelitian terprogram tentang komoditas andalan, 

seperti sagu, dan produk perikanan. 
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b. Program Pelatihan Tenaga Peneliti, antara lain: 

1) Melaksanakan Lokakarya Penyusunan Proposal dengan penatar dari DP2M 

DIKTI, dan dari Universitas Riau dan Pelatihan Pemakaian Paket Statistik 

untuk pengelolaan data penelitian. 

c. Program Penerbitan dan Pertemuan Ilmiah, antara lain: 

1) Menebitkan jurnal ilmiah setiap 2 (dua) bulan. Setiap penelitian, baik dengan 

dana DPP/SPP/UKT atau sumber lain akan diwajibkan untuk menerbitkan 

artikelnya dalam Jurnal Penelitian pada LPPM. Biaya penerbitan dari dana 

penelitian; 

2) Menerbitkan buku dari berbagai hasil penelitian. Penerbitannya bekerjasama 

dengan UNRI Press; 

3) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan seminar, kongres, dan symposium, 

baik nasional maupun internasional; dan  

4) Memberikan rangsangan kepada staf peneliti untuk 

menyajikan/mempublikasi hasil penelitiannya dalam forum ilmiah. 

d. Program Kelembagaan, antara lain: 

1) Pembenahan dan peningkatan kemampuan administrasi penelitian; 

2) Peningkatan koordinasi penelitian dalam upaya menggalakkan kerjasama 

antar disiplin ilmu dan pusat-pusat penelitian untuk diabadikan kepada 

upaya-upaya peningkatan dukungan penelitian terhadap Pola Ilmiah Pokok 

Universitas Riau; dan 

3) Menciptakan mekanisme penilaian proposal melalui pembentukan tim 

penilai dalam rangka menguatkan daya saing penelitian untuk menjaring 

dana dan kerja sama dalam maupun luar negeri. 

 

Pusat-Pusat Penelitian mempunyai fungsi: 

1. Melakukan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, baik 

untuk pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah 

melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan luar 

negeri; 

2. Melakukan penelitian untuk pendidikan akademik dan pengembangan 

institusional Universitas Riau; dan 

3. Melakukan administrasi pusat. 
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Penyelenggara Penelitian 

1. Penelitian di Universitas Riau digolongkan dalam 4 (empat) kategori: 

a. Penelitian yang bersifat latihan/pendidikan; 

b. Penelitian untuk menguji, mengembangkan dan menemukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

c. Penelitian yang menunjang pembangunan; dan 

d. Penelitian institusional dalam rangka pengembangan system maupun 

manajemen pendidikan pada Universitas Riau. 

2. Penelitian yang dibiayai dari dana bersumber dari masyarakat, swasta maupun 

pemerintah dan sumber lain yang sah; dan 

3. Penyelenggaraan penelitian monodisiplin dilaksanakan oleh perorangan, 

kelompok di jurusan dalam fakultas di bawah pengawasan Dekan, dan 

penyelenggaraan penelitian multi bidang, antar bidang, dan lintas bidang atau 

penelitian di bawah koordinator ketua LPPM. 

 

Fokus Kegiatan kepada Masyarakat 

Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, yakni: 

1. Penyuluhan pelatihan IPTEKS kepada masyarakat; 

2. KUKERTA mahasiswa; 

3. Pengembangan wilayah terpadu; 

4. Pelayanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan 

5. Pengembangan pendidikan kepada masyarakat. 

 

Sumber pendanaan untuk insentif dana pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan bersumber dari dana internal Universitas Riau, dana dari DIKTI, serta 

dana lainnya, atau Dana DIPA Universitas Riau, BOPTN, DP2M Ditjen. DIKTI 

Kemenristekdikti, Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan swasta. Dana DIPA 

Universitas Riau dan BOPTN dianggarkan untuk setiap tahunnya sebanyak masing-

masing 100 (seratus) usulan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim masing-masing 

fakultas, masing-masing tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang lebih 

anggota (maksimum 5 (lima) orang). Dana DP2M Ditjen. DIKTI terdiri dari 5 (lima) 

skema insentif mono tahun berupa skema IbM, serta skema hibah multi years berupa 

IbPE, IbIKK, IbK, IbW/IbW-CSR/IbW-Pemda dan Hi-Link serta hibah KKN-PPM. 
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Dalam rangka mengemban fungsinya sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdiak 

kepada Masyarakat, LPPM Universitas Riau melaksanakan Workshop Pembuatan 

Proposal PPM untuk dosen yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. 

 

Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Kegiatan Pusat Pengembangan KUKERTA 

a. Menyelenggarakan Program KUKERTA yang merupakan salah satu mata kuliah 

wajib bagi mahasiswa program sarjana. Kegiatan KUKERTA mahasiswa 

dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan di berbagai kabupaten di Provinsi Riau 

dan wilayah Kepulauan Riau; 

b. Mengikutsertakan mahasiswa Universitas Riau pada KUKERTA Kebangsaan yang 

diikuti oleh peserta mahasiswa dari berbagai Universitas Negeri di Indonesia, 

dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia;  

c. Mengikutsertakan mahasiswa Universitas Riau pada KUKERTA bersama yang 

diikuti oleh peserta mahasiswa dari berbagai Universitas Negeri di Indonesia 

bagian barat; dan 

d. Menyelenggarakan KUKERTA PPM yang didanai oleh DP2M-DIKTI. 

 

Kegiatan Pusat Pengembangan IPTEKS: 

a. Program IPTEKS di Desa Binaan (Desa Sari Galuh dan Desa Muara Mahat, 

Kecamatan Tapung); 

b. Pelatihan IPTEKS bagi masyarakat; 

c. Penyaringan dosen berprestasi di bidang penerapan IPTEKS; 

d. Program Percontohan IPTEKS Kolam Hydroponik di Kelurahan Sail, Kecamatan 

Tenayan Raya; 

e. Program Percontohan IPTEKS Pertanian dan Komposting di Kelurahan Kulim, 

Kecamatan Tenayan Raya; 

f. Program Percontohan IPTEKS Komposting Limbah Kulit Nenas di Desa Kualu 

Nenas, Kecamatan Tambang; dan 

g. Program Percontohan IPTEKS Pengolahan Limbah Sawit untuk mebel di Desa 

Binaan, Kecamatan Tapung. 
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Kegiatan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Kesehatan LPPM Universitas Riau 

adalah: 

a. Pelayanan kesehatan pada daerah rawan banjir; 

b. Pelayanan kesehatan pada kasus khusus untuk penyakit kronis dan menular; 

c. Program Binaan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak; 

d. Bakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir; 

e. Pemeriksaan Kanker Serviks di Kelurahan Rejosari; dan 

f. Pelatihan dan Bimbingan Kader Posyandu. 

 

2.2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

2.2.1. Visi, Misi, dan Motto 

Visi 

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu; dan 

2. Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan yang berkelanjutan. 

 

Motto 

UR YANG BERMUTU, BERBUDAYA MELAYU, TERBILANG DAN ULUNG 

 

2.2.2. Tujuan Strategis  

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik; 

b. Menghasilkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal dan berdaya 

saing internasional. 

 

2.2.3. Sasaran Strategis 

a. Tersedianya sistem kurikulum yang handal dalam menjamin terselenggaranya 

Layanan Prima Pendidikan (IKU = 60% Akreditasi Program Studi Sarjana A) 

b. Tersedianya sistem penjaminan mutu berkelanjutan (IKU = Rangking 10 

Nasional Penjaminan Mutu) 
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2.2.4. Program Strategis 

a. Penerapan Sistem Pembelajaran Dan Peningkatan Keterampilan Teknis 

Instruksional; 

b. Pemantapan Mata Kuliah Umum (MKU); 

c. Evaluasi Mutu Kinerja Dosen; dan 

d. Peningkatan mutu akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 

 

2.2.5. Kegiatan 

a. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing Proses Belajar Mengajar (PBM; 

b. Pengembangan aktivitas instruksional, akses informasi, dan teknologi; 

c. Manajemen penyelenggaraan perkuliahan MKU; 

d. Buku MKU; 

e. E-Learning; 

f. Evaluasi Indeks Kinerja Dosen (IKD); 

g. Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

h. Evaluasi Sertifikasi Dosen; 

i. Percepatan Guru Besar; 

j. Kualifikasi tenaga kerja Doktor; 

k. Peningkatan kualitas dan kuantitas laboran dan teknisi; 

l. Standarisasi Mutu Akademik; 

m. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan 

n. Penambahan Program Studi dan Fakultas (Prgram Sarjana, Magister, dan 

Doktoral). 

 

2.2.6. Unsur Pimpinan 

Ketua : Prof. Dr. Caska, M.Si 

Sekretaris : Dr. Pareng Rengi, M.Si 

Kabag. Tata Usaha : Drs. Jasril, M.Si 

Koord. Pusat Pengembangan Pendidikan : Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, S.Pd.,  

   M.Hum 

Koord. Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum : Drs. Idjang Tjarsono, MS 

Koord. Pusat Jaminan Mutu Perguruan Tinggi : Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si 

Koord. Kelompok Jabatan Fungsional/Kelompok 
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Pakar : Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc 

Kasubbag. Umum dan Keuangan : Martha Mernawati, S.Sos 

Kasubbag. Data dan Informasi : Tri Gunawan, S.Sos 

 

2.3. Satuan Pengawas Internal 

2.3.1. Sejarah 

Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Riau berdiri berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau yang sekarang sudah diganti dengan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017. 

 

2.3.2. Visi dan Misi 

Visi 

“Terwujudnya program pengawasan internal yang profesional dan berkualitas untuk 

mendorong Universitas Riau yang bermutu dan berdaya saing”. 

 

Misi 

1. Mewujudkan pengawasan internal yang berkualitas dan bernilai tambah; 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan internal yang 

professional; dan  

3. Mewujudkan manajemen pengawasan internal yang berakuntabilitas. 

 

2.3.3. Tujuan 

1. Meningkatkan kualitas nilai tambah pengawasan internal yang professional; 

2. Meningkatkan kualitas dan integritas SDM pengawasan internal yang 

professional; dan 

3. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen pengawasan 

internal yang professional. 

 

2.3.4. Strategi Pengawasan SPI Universitas Riau 

1. Membangun komitmen seluruh jajaran Universitas Riau, mulai dari pimpinan 

sampai staf terbawah; 
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2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan SPI pihak 

ekternal lainnya); dan 

3. Mengoptimalkan kapasitas SPI, yakni: 

a. Mengoptimalkan peran dan layanan SPI audit kinerja, pemberian peringatan 

dini, dan konsultasi; 

b. Mengoptimalkan manajemen SDM SPI dengan kualitas dan kuantitas yang 

memadai; 

c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang professional; 

d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja SPI secara baik; 

e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak 

lain yang terkait; dan 

f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 

 

2.4. Badan Pengelola Usaha (BPU) 

2.4.1. Sejarah BPU 

Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Riau berdiri berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unversitas Riau yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017. 

 

2.4.2. Sumber Daya Manusia BPU 

Sejak berdirinya BPU Universitas Riau, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau, yakni: 

1. Ketua  : Prof. Dr. Marnis, SE., MS 

2. Staf  : Tomi Ramadona, M.Si 

 

2.4.3. Unit Pengelola Usaha (UPU) 

Jumlah Unit Pengelola Usana (UPU) yang sudah beroperasi dalam koordinasi 

BPU Universitas Riau berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 

237/UN19/KP/2015, yaitu: 

1. Rumah Sakit (RS) Pendidikan; 

2. Pusat Pengembangan Kemahasiswaan dan Kewirausahaan (P2K2); dan 

3. UR Press. 
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2.4.4. Struktur Organisasi 

 

 
 

2.5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan 

2.5.1. Sejarah 

Perpustakaan Universitas Riau didirikan pada tahun 1962 bersamaan dengan 

berdirinya Universitas Riau yang masih di bawah naungan Yayasan Universitas Riau 

dan hanya menempati ruang seluas 100 (seratus) meter persegi. Pada tahun 1980, 

Perpustakaan Universitas Riau hanya memiliki gedung seluas 500 (lima ratus) meter 

persegi yang terletak di lokasi kampus lama, Jl. Pattimura No. 9, Pekanbaru. Sejak 

tahun 1992, Perpustakaan Universitas Riau dipindahkan ke kampus baru, yakni 

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, sejalan dengan 

dipindahkannya kantor Rektorat dan beberapa fakultas. Perpustakaan Universitas 

Riau memiliki gedung sebanyak 4 (empat) unit, masing-masing terdiri dari 2 (dua) 

lantai. Dari 4 (empat) unit yang ada, Perpustakaan Universitas Riau hanya 

menempati 2 (dua) gedung dengan luas keseluruhannya 4.000 (empat ribu) meter 

persegi dengan kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) tempat duduk, dibangun di atas 

lahan seluas 2 Ha. 
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Perpustakaan saat ini melayani lebih dari 27.500 mahasiswa, 1.400 dosen, dan 

654 karyawan. Perpustakaan Universitas Riau menyimpan lebih dari 132.000 judul 

atau 365.000 eksemplar koleksi bahan pustaka, dengan pertambahan setiap tahun 

sekitar 8.500 eksemplar. Selain itu, Perpustakaan Universitas Riau juga memiliki 

koleksi elektronik yang terdiri dari jurnal dan bahan-bahan koleksi “local content”. 

Jumlah e-journal yang dilanggan lebih dari 5.000 judul dalam berbagai disiplin ilmu 

yang diperlukan terutama oleh sivitas akademika Universitas Riau. Kedua jenis 

koleksi elektronik jurnal tersebut dapat diakses melalui jaringan www.lib.unri.ac.id 

dan www.ur-lib.com. 

Perpustakaan Universitas Riau sudah 2 (dua) tahun ini menggunakan sistem 

otomasi perpustakaan dengan menggunakan program SliMS dan untuk pelayanannya 

sudah dikembangkan komplemennya dari pengembangan program SliMS, aplikasi 

pelayanan mandiri yang telah diterapkan untuk transaksi peminjaman, perpanjangan 

dan pegembalian buku dalam upaya meningkatkan pelayanan. Penerapan aplikasi 

Pelayanan Mandiri ini sejak tanggal 30 Agustus 2013. 

Perpustakaan Universitas Riau mendapatkan nilai terbaik dalam akreditasi 

perpustakaan tahun 2013, yaitu Kategori “A”. Hasil penilaian akreditasi Perpustakaan 

Universitas Riau oleh Tim Asesor Perpustakaan Nasional RI dari 17 September 

hingga 18 Desember 2013, tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Perpustakaan 

Nasional RI Nomor 19/1/ee/XII.2013. 

Sejak berdirinya Perpustakaan Universitas Riau telah mengalami beberapa 

kali peralihan kepemimpinan sebagai berikut: 

1962-1969 : Sutoto (Perpustakaan Negeri Provinsi Riau) 

1969-1999 : Drs. Chan Sirdi, MLS 

1999-2001 : Drs. Wusono Indarto 

2001-2004 : Dr. Ir. I Putu Sedane, M.Sc 

2004-2007 : Drs. H. Aswandi Bahar, M.Lib 

2007-2011 : Dr. Nurhayati, M.Sc 

2011-2018 : Agus Sutikno, SP., M.Si 

 

2.5.2. Visi, Misi, Motto 

Visi 

“Menjadi Learning Resource Center Berbasis Teknologi Informasi pada Tahun 2035”. 

http://www.lib.unri.ac.id
http://www.ur-lib.com.
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Misi 

1. Mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk cetak dan non cetak 

(elektronik) yang relevan dengan bidang studi di Universitas Riau; 

2. Mengorganisasikan berbagai informasi, untuk mempermudah aksesibilitas 

informasi IPTEKS; 

3. Mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien kepada pemustaka; 

4. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan dan layanan 

terintegrasi dengan perpustakaan fakultas dan unit lain yang terkait; 

5. Mewujudkan ciber library menuju interoverabilitas perpustakaan digital; 

6. Menyediakan infrastruktur dan jasa perpustakaan berbasis teknologi informasi; 

dan 

7. Menyediakan akses informasi dan layanan informasi secara tepat waktu, tepat 

guna. 

 

Motto 

The Best Solution in the Search 

  Pusat sumber informasi bahan perpustakaan bagi Sivitas Akademika 

Universitas Riau dengan aksesibilitas yang cepat, mudah, efektif, dan efisien dalam 

pencarian dan mendapatkan bahan perpustakaan. 

 

2.5.3. Tujuan 

1. Mendukung fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat Universitas Riau dengan mengidentifikasi, memilih, 

mengadakan, mengolah, dan menjadikan koleksi bahan pustaka tersedia dengan 

memperhatikan faktor elevansi, kemuktahiran, keseimbangan, dan pemeliharaan 

koleksi; 

2. Menyediakan fasilitas dan jasa berbasis teknologi informasi sehingga 

memudahkan penggunaan koleksi dan pelayanan perpustakaan; 

3. Merencanakan, mempromosikan, menginplementasikan, dan mengevaluasi 

kegiatan perpustakaan dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan Universitas Riau; 
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4. Mengupayakan agar pelayanan perpustakaan disediakan secara efektif dan 

efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi;  

5. Mengoptimalkan resource sharing dan jaringan tingkat lokal, regional, nasional, 

dan internasional; 

6. Terwujudnya manajemen dan struktur organisasi yang tepat untuk mencapai 

tujuan dan sasaran perpustakaan; dan 

7. Menciptakan suatu lingkungan, peluang kondisi yang tepat untuk memungkinkan 

staf dapat mencapai dan memelihara kinerja yang baik dan meningkat karier. 

 

2.5.4. Struktur Organisasi 

Pj. Kepala : Dra. Endang Murniati, S.Sos 

Kasubbag. Tata Usaha : Edi Gunardi, S.Pd 

Kabid. Pengembangan Koleksi : Hadriani, S.Pd 

Kabid. Pelayanan  : Ajir, S.Pd 

Kabid. IT : Evi Susanti, S.Si 

 

2.5.4.1. Profil Staf Administrasi 

Perpustakaan Universitas Riau telah memiliki 40 (empat puluh) orang staf 

yang terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Magister, 23 (dua puluh tiga) orang 

berpendidikan Sarjana, 3 (tiga) orang berpendidikan diploma tiga, dan 8 (delapan) 

orang berpendidikan SLTA, serta 5 (lima) orang berpendidikan SLTP. 

 

2.5.4.2. Profil Pustakawan 

Perpustakaan Universitas Riau memiliki 18 (delapan belas) pustakawan yang 

terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister, 13 (tiga belas) orang 

berpendidikan Sarjana, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma Tiga, dan 1 (satu) 

orang berpendidikan Diploma Dua Perpustakaan. Dari keseluruhan jumlah 

pustakawan yang ada, 13 pustakawan ditempatkan di Universitas Riau. 5 (lima) 

pustakawan lainnya ditempatkan masing-masing 1 (satu) pustakawan di 

Perpustakaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Perpustakaan 

Fakultas Teknik, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
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Perpustakaan Fakultas Teknik, Perpustakaan Fakultas Kedokteran, dan Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 

  

2.5.5. Jam Buka Layanan 

Jam Pelayanan Perpustakaan 

 Senin s.d Kamis Waktu Pelayanan Pukul: 08.00 – 17.00 WIB 

 Jum’at Waktu Pelayanan Pukul: 08.00 – 16.00 WIB 

 Sabtu Waktu Pelayanan Pukul: 08.00 – 16.30 WIB 

 Minggu Waktu Pelayanan Pukul: 09.00 – 16.00 WIB 

 

Jam Istirahat 

 Senin s.d Sabtu Pukul 12.00 – 13.00 WIB 

 

2.5.6. Fasilitas 

1. Ruang Multimedia 

  Ruang Multimedia ini terletak di lantai 1 Gedung Utama Perpustakaan 

Universitas Riau. Fasilitas Ruang Multimedia disediakan untuk melayani penyerahan 

tugas akhir, skripsi, thesis, dan disertasi mahasiswa, penyerahan karya ilmiah dosen 

(laporan penelitian, prosiding, jurnal, dan artikel dosen terbitan di luar Universitas 

Riau) dan penyerahan jurnal terbitan Universitas Riau (E-Journal Riau University). 

 

2. Meeting Room 

  Meeting Room Perpustakaan Universitas Riau berkapasitas 80 (delapan puluh) 

kursi dengan fasilitas audio visual yang dapat digunakan untuk kegiatan rapat, 

pelatihan, seminar/workshop, bedah buku atau kegiatan lain dari Perpustakaan 

Universitas Riau. 

 

3. Toko Buku (Bookstore) 

  Toko Buku (Bookstore) terletak di lantai 1 Gedung Utama Perpustakaan 

Universitas Riau yang menyediakan kebutuhan buku wajib dan buku anjuran (buku 

referensi) bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, Perputakaan Universitas Riau juga 

menyediakan buku-buku dengan “Program Buku Murah” bagi sivitas akademika 

Universitas Riau yang diselenggarakan secara terjadwal. 
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4. Tempat Penitipan Barang (Locker) 

  Tempat Penitipan Barang (Locker) terletak di lantai 1 Gedung Utama 

Perpustakaan Universitas Riau untuk para pengunjung/pemustaka. Meskipun ada 

petugas, pengunjung tetap dihimbau untuk tidak meninggalkan barang berharga, 

seperti dompet, uang, handphone, perhiasan, Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK), 

dan lain-lain di Locker. 

 

5. Photo Copy Center 

  Photo Copy Center terletak di lantai 1 Gedung Utama Perpustakaan Universitas 

Riau dengan 2 (dua) unit mesin Photo Copy. 

 

6. Administration Service 

  Administration Service adalah pusat pelayanan administrasi bagi 

pengunjung/pemustaka untuk mendapatkan pelayanan yang disediakan 

Perpustakaan Universitas Riau secara komputerisasi dan online. Pelayanan yang 

diberikan meliputi: 

a. Layanan Bebas Pustaka; 

b. Layanan Penerimaan Skripsi, Thesis, dan Disertasi; 

c. Layanan Penerimaan Laporan Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen; dan 

d. Layanan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan. 

7. Taman Digital English Corner 

  Taman Digital English Corner merupakan fasilitas umum untuk pemustaka 

agar dapat lebih santai menggunakan akses internet melalui wifi yang disediakan 

Perpustakaan Universitas Riau. Disamping itu, juga merupakan tempat untuk belajar 

bahasa Inggris di tempat terbuka. 

 

8. Pelayanan Mandiri 

  Pelayanan Mandiri merupakan fasilitas untuk melakukan peminjaman dan 

pengembalian buku secara mendiri. 

 

2.5.7. Layanan Koleksi (Fisik) 

1. Circulation Servicer 
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  Koleksi buku-buku dan textbook semua bidang ilmu. Pelayanan peminjaman 

dan pengembalian buku dilayani dikoleksi ini.   

 

2. Limited and Rare Collection 

 
  Koleksi buku-buku dan textbook semua bidang ilmu yang langka (terbitan di 

bawah tahun 1980-an) dan terbatas (1 (satu) judul hanya terdapat 1 (satu) 

eksemplar) dari hibah atau bantuan pihak luar. Koleksi buku hanya boleh dibaca dan 

di-photocopy dengan rentang waktu 1 (satu) jam. Apabila terlambat dikenakan 

sanksi. 

 

3. Special Collection 

  Koleksi Skripsi, Thesis, dan Disertasi digital dan cetak. Khusus layanan digital 

tersedia 24 (dua puluh empat) unit computer yang terkoneksi dengan data based. 

Pengunjung/Pemustaka menelusuri koleksi melalui computer dan dapat di-print out 

terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

4. Reference 

  Koleksi Ensiklopedia, Kamus, Hand Book, Buku Tahunan terbitan Pemerintah 

(seperti Data Statistik Riau, Regional, dan Nasional, serta Direktori) dan Atlas. 

 

5. Journal, Magazine, and The Results 

  Koleksi jurnal cetak dalam dan luar negeri, majalah ilmiah dan popular, 

prosiding, dan laporan hasil penelitian dosen Universitas Riau. 

 

6. World bank Collection 

Koleksi terbitan World bank berupa Indikator Pembangunan Dunia, 

Pembiayaan Pembangunan Global, Pemantau Ekonomi Global, Statistik Gender, 

Kesehatan, Nutrisi dan Populasi, Indikator Pembangunan Milenium, Doing Business, 

Program Pembangunan Internasional, Indikator Permerintahan untuk Tindak Lanjut, 

dan data-data lainnya tentang pembangunan regional dan dunia. 

 

2.5.8. Layanan On-line 

1. SMS Gateway 
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Prosedur layanan SMS Gateway sebagai berikut: 

 Layanan Pengecekan Peminjaman Buku 

 Layanan Pengecekan Keanggotaan (Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota dan 

Kartu Baca) 

 Layanan Pengecekan Ketersediaan Koleksi Buku (Bahan Perpustakaan) 

 Layanan Saran dan Usulan Bagi Perpustakaan Universitas Riau 

Nomor layanan SMS Gateway: 082169993500 

 

2. Skripsi, Thesis, dan Disertasi Online 

  Berisi judul skripsi, thesis, dan disertasi mahasiswa Universitas Riau. Untuk 

mendapatkan full text harus mengikuti aturan dari Perpustakaan Universitas Riau. 

 

3. OPAC 

Bahan perpustakaan online yang available di Perpustakaan Universitas Riau 

 Repository University of Riau, terdiri dari karya ilmiah yang dihasilkan 

Universitas Riau dalam bentuk dokumen elektronik. 

 UR-Tube, berisi koleksi rekam atau audio visual Perpustakaan Universitas 

Riau. 

 E-Journal Riau University, berisi jurnal elektronik yang dilanggan 

Universitas Riau dan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Riau. 

 UR Bookstore, menyediakan buku pelajaran dan buku-buku penunjang 

belajar di Universitas Riau. Buku-buku yang tersedia adalah buku-buku 

berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh sivitas akademika Universitas 

Riau. 

 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau, berisi artikel ilmiah dari 

skripsi atau hasil dari penelitian mahasiswa S1 

 E-Library University, adalah layanan online perpustakaan Universitas Riau 

yang berisi buku-buku pelajaran, buku panduan, artikel jurnal, prosiding, 

bahan ajar dan karya ilmiah lainnya dalam bentuk koleksi digital 

perpustakaan Universitas Riau. Pengunjung diberi akses hanya membaca teks 

artikel dan jika ingin artikel dicetak, silahkan datang ke Service Center Journal 

Collection atau hubungi melalui e-mail 
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2.5.9. Peraturan dan Tata Tertib 

 

PERATURAN DAN TATA TERTIB 

Keputusan Kepala Perpustakaan Universitas Riau 

Nomor 106/UN19.13/TU/2013 

 

I. Keanggotaan Perpustakaan Universitas Riau 

A. Keanggotaan Perpustakaan 

 Semua mahasiswa yang terdaftar, dosen dan pegawai Universitas Riau secara 

otomatis menjadi anggota Perpustakaan Universitas Riau; 

 Untuk dapat menggunakan  pelayanan yang disediakan perpustakaan 

seperti Peminjaman buku dan penggunaan koleksi khusus diperlukan Kartu 

Tanda Anggota (KTA); 

 KTA Perpustakaan dapat diperoleh pada registration service counter, 

dengan terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan; 

 KTA berlaku selama 5 (lima) Tahun dan validasi keanggotaan berlaku setiap 

tahun; 

 Validasi berlakunya KTA dilakukan pada registration service counter; dan 

 Bagi mahasiswa Universitas Riau tahun 2013/2014 ke atas, Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) otomatis sebagai KTA dengan terlebih dahulu melakukan 

registrasi padaregistration service counter Perpustakaan Universitas Riau.  

B. Jenis Keanggotaan 

Anggota Perpustakaan Universitas Riau terdiri dari: 

a. Anggota Biasa 

 Anggota biasa perpustakaan yang berasal dari sivitas akademika Universitas 

Riau, yaitu mahasiswa, dosen dan pegawai; 

 Anggota biasa mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) perpustakaan; dan 

 Bagi Mahasiswa tahun 2013/2014 ke atas Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

otomatis menjadi Kartu Tanda Anggota (KTA) perpustakaan. 

b. Anggota Luar Biasa 

 Anggota luar biasa adalah anggota perpustakaan yang berasal dari bukan 

sivitas akademika Universitas Riau yaitu mahasiswa, dosen, karyawan dari 

perguruan tinggi lain atau masyarakat umum; dan 
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 Anggota luar biasa mendapatkan Kartu Baca. 

C. Registrasi Keanggotaan 

a. Mahasiswa Tahun 2013 dan ke atas 

 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) otomatis sebagai Kartu Tanda Anggota (KTA) 

Perpustakaan tanpa melakukan registrasi; dan 

 Validasi KTM berlaku setiap tahun sekali dan melakukan registrasi 

pada registration service counter. 

b. Mahasiswa Tahun 2012 ke bawah dan anggota luar biasa 

 Pemustaka mengisi formulir yang telah disediakan dan menyerahkan 

formulir yang telah diisi disertai identitas diri berupa Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Pegawai bagi dosen dan pegawai Universitas 

Riau ke bagian pelayanan keanggotaan; 

 Pemustaka yang diperbolehkan untuk masuk ke perpustakaan adalah 

pemustaka yang telah teregistrasi di sistem otomasi dan memiliki Kartu 

Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Baca; 

 Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Baca Perpustakaan berbahan PVC 

berlaku selama 5 tahun; 

 Validasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku setiap tahun sekali; 

 Validasi Kartu Baca berlaku setiap 6 (enam) bulan sekali; 

 Pemustaka yang mempunyai Kartu Baca hanya mendapat fasilitas untuk 

membaca di tempat dan menggandakan/photocopy bahan perpustakaan; 

 Pemustaka tidak diperbolehkan masuk ke perpustakaan apabila KTA/Kartu 

Baca yang bersangkutan  tidak aktif; dan 

 Pemustaka wajib menjaga KTA/Kartu Baca agar tidak digunakan oleh orang 

lain yang tidak berhak. 

 

II. Tata Tertib Pelayanan Perpustakaan 

A. Ketentuan Umum 

1. Pemustaka yang mengunjungi perpustakaan diwajibkan terlebih dahulu 

untuk mengisi buku tamu elektronik dengan sistem otomasi yang 

disediakan; 

2. Pemustaka harus terlebih dahulu menitipkan tas, jaket, dan yang sejenisnya 

pada tempat penitipan tas (locker) sebelum memasuki ruang koleksi; 
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3. Hanya buku catatan dan laptop yang dibenarkan untuk dibawa ke ruangan 

koleksi, dan harus ditunjukkan kepada petugas locker pada pintu kontrol ke 

luar; 

4. Pemustaka harus berkelakuan baik dan berpakaian rapi selama berada di 

dalam perpustakaan; 

5. Pemustaka yang memakai sandal dan celana pendek tidak dibenarkan masuk 

ke dalam perpustakaan; 

6. Pemustaka selama berada di dalam perpustakaan, dilarang: 

a. Merokok, makan dan minum, kecuali di taman/tempat yang disediakan; 

b. Mencoret, merobek atau merusak lembar bahan pustaka; 

c. Memindahkan bahan pustaka dari rak ke rak lain atau dari satu laintai ke 

lantai lain; 

d. Mencoret atau merusak segala bentuk perabotan dan fasilitas 

perpustakaan lainnya; 

e. Bergaduh dan menimbulkan suara-suara yang menggangu orang atau 

pemustaka yang lain; 

f. Membuang sampah dengan cara sembarangan dan membuang sampah 

pada tempat yang disediakan; 

g. Berkomunikasi menggunakan telepon seluler (HP) di ruang baca yang 

ramai dikunjungi pemustaka lain; 

h. Merusak dan mencoret fasilitas yang tersedia seperti kursi baca, meja 

baca dan fasilitas lainnya; dan 

i. Membuka situs-situs website pada laptop/komputer yang tidak 

berhubungan dengan aksesibilitas bahan perpustakaan dan informasi 

kepustakaan. 

 
B. Pelayanan Locker 

1. Pelayanan Locker adalah pelayanan penyediaan fasilitas bagi pemustaka 

untuk menitipkan barang-barang yang tidak boleh di bawa masuk  ke 

ruangan koleksi perpustakaan; 

2. Pemustaka wajib: 

a. Menunjukkan KTA/Kartu Baca yang berlaku; 

b. Menitipkan barang sesuai dengan ketentuan; 
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c. Menerima kartu nomor locker; 

d. Kartu nomor locker agar disimpan dan dijaga dengan baik selama 

penitipan barang. 

3. Pelanggaran Pelayanan Locker 

a. Bagi pengunjung yang menghilangkan kartu nomor locker tidak akan 

diserahkan barang yang dititipkan; 

b. Pengunujung diwajibkan mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan 

dengan meninggalkan photocopy KTP dan KTA/Kartu Baca; dan 

c. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakkan kartu nomor locker 

dikenakan sanksi administrasi dan denda penggantian kartu nomor 

locker yang baru. 

 

C. Pelayanan Sirkulasi 

1. Koleksi Sirkulasi adalah koleksi buku teks yang dapat dipinjam pemustaka; 

2. Tata Tertib Umum Pelayanan Sirkulasi: 

a. Buku yang telah dibaca tidak boleh diletakan kembali ke dalam rak buku 

dan diletakkan di atas meja baca dengan rapi; 

b. Pemustaka harus mengembalikan pinjaman bahan perpustakaan tidak 

melampaui batas tanggal kembali; 

c. Pemustaka harus menjaga dengan baik agar bahan perpustakaan  yang 

dipinjam tidak rusak baik isi maupun sampulnya; dan 

d. Pemustaka wajib bersedia untuk digeledah/diperiksa pada pintu kontrol 

keluar apabila diminta oleh petugas check out. 

3. Tata Tertib Peminjaman Buku: 

1. Buku dapat dipinjam maksimal sebanyak 4 (empat) judul untuk satu 

orang pemustaka; 

2. Buku  dipinjam selama 1 (satu) minggu dan apabila masih dibutuhkan 

dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan bahwa buku yang dipinjam 

harus dikembalikan sebelum  diperpanjang; 

3. Pemustaka tidak bisa meminjam buku apabila mempunyai 

keterlambatan pinjaman yang belum dikembalikan, terblokir secara 

otomotis oleh sistem otomasi perpustakaan; dan 
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4. Pemustaka melakukan peminjaman secara mandiri melalui alat /sistem 

pelayanan mandiri yang telah disediakan. 

4. Tata Tertib Pengembalian Buku: 

1. Buku yang dipinjam,  dikembalikan paling lambat pada saat jatuh tempo; 

2. Pengembalian buku melebihi jatuh tempo dikenakan denda yang 

ditetapkan terhitung per hari per satu judul buku; 

3. Pemustaka melakukan pengembalian buku secara mandiri melalui 

alat/sistem yang telah disediakan, apabila ada keterlambatan 

dikembalikan di bagian Administration Service. 

4. Buku yang dipinjam dapat diperpanjang satu kali perpanjangan; dan 

5. Pemustaka tidak dapat meminjam buku apabila mempunyai pinjaman 

buku sebanyak 4 (empat) judul buku dan apabila terdapat buku yang 

belum dikembalikan yang jatuh tempo. 

Pelanggaran Pelayanan Sirkulasi 

1. Apabila terjadi kerusakan bahan pustaka oleh pemustaka akan dikenakan 

denda mengganti dengan buku baru yang sejenis dan atau dikenakan denda 

biaya perawatan buku; 

2. Membayar denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

jika bahan perpustakaan yang dipinjam mengalami keterlambatan waktu 

pengembalian; 

3. Buku yang hilang oleh pemustaka wajib diganti dengan buku baru yang 

sama; dan 

4. Pemustaka tidak bisa meminjam buku apabila mempunyai pinjaman yang 

belum dikembalikan, terblokir secara otomatis dalam sistem otomasi 

perpustakaan. 

 

D. Pelayanan Referensi 

1. Koleksi Referensi adalah koleksi rujukan yang berupa kamus, ensiklopedi, 

handbook, direktori dan lain. Karena sifatnya maka koleksi ini tidak perlu 

dibaca semuanya hanya bagian yang dicari tahu dibutuhkan; 

2. Tata-Tertib Pelayanan Referensi: 

a. Bahan Perpustakaan koleksi ini tidak dipinjamkan hanya untuk dibaca di 

tempat dan di gandakan dengan photocopy; 
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b. Pemustaka saat ingin menggandakan bahan perpustakaan wajib 

menghubungi petugas dan meninggalkan KTA atau Kartu Baca dan 

membawa kartu order photocopy; 

c. Pemustaka membawa buku yang akan digandakan ke bagian photocopy 

center perpustakaan; 

d. Bahan perpustakaan tidak diperbolehkan dibawa ke luar gedung 

perpustakaan; dan 

e. Pemustaka wajib mengembalikan buku yang telah digandakan dan 

mengambil kembali KTA atau Kartu Baca kepada petugas dengan 

menunjukkan kartu order photocopy yang sudah disahkan oleh petugas 

photocopy center. 

 

E. Pelayanan Koleksi Khusus  

1. Pelayanan Khusus terdiri dari koleksi lokal (skripsi, thesis dan disertasi), 

koleksi majalah, jurnal dan laporan penelitian, koleksi World Bank, koleksi 

langka dan terbatas. 

2. Tata Tertib Pelayanan Khusus: 

a. Bahan perpustakaan koleksi ini tidak dipinjamkan hanya dapat dibaca di 

tempat dan di gandakan dengan photocopy; 

b. Pemustaka saat ingin menggandakan bahan perpustakaan wajib 

menghubungi petugas dan meninggalkan KTA atau Kartu Baca dan 

membawa kartu order photocopy; 

c. Pemustaka membawa buku yang akan digandakan ke bagian photocopy 

center perpustakaan; 

d. Bahan perpustakaan tidak diperbolehkan dibawa ke luar gedung 

perpustakaan; dan 

e. Pemustaka wajib mengembalikan buku yang telah digandakan dan 

mengambil kembali KTA atau Kartu Baca kepada petugas dengan 

menunjukkan kartu order photocopy yang sudah disahkan oleh petugas 

photocopy center. 
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III. Tata Tertib Pelayanan Administrasi Perpustakaan 

A. Pelayanan Bebas Pustaka 

1. Pelayanan ini sebagai syarat untuk mahasiswa yang akan menempuh ujian 

skripsi atau yang akan wisuda harus mempunyai surat keterangan bebas 

pustaka atau tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan; 

2. Tata Tertib Pelayanan Bebas Pustaka: 

a. Pemustaka mengisi formulir yang telah disediakan; 

b. Menunjukkan KTA yang berlaku; 

c. Apabila KTA hilang maka dikenakan sanksi administrasi; 

d. Apabila pemustaka masih ada dan belum menyelesaikan pengembalian 

keterlambatan bahan perpustakaan, maka pemustaka tidak akan 

dilayani; 

e. Pemustaka diwajibkan menyelesaikan keterlambatan bahan 

perpustakaan sesuai dengan Pasal 7; dan 

f. Membayar administrasi yang telah ditentukan. 

 
B. Pelayanan Penyerahan Skripsi, Thesis, Disertasi 

1. Pelayanan ini sebagai syarat bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian 

sarjana/komprehensif atau yang akan wisuda wajib menyerahkan skripsi, 

thesis dan disertasi ke Perpustakaan Universitas Riau; 

2. Ketentuan Penyerahan Skripsi, thesis dan disertasi: 

a. Penulisan Cover CD 

Dalam penulisan cover bahan perpustakaan berupa CD Skripsi, 

Thesis, dan Disertasi diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

 Judul tulisan ditulis semua dengan huruf capital, dan jika memiliki judul 

tambahan maka judul tambahan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf 

awal kata yang dianggap perlu; 

 Pernyataan tentang bentuk atau nama tulisan yang dibuat, misalnya 

SKRIPSI, TUGAS AKHIR, TESIS, dan DESERTASI ditulis semua dengan 

huruf capital; 

 Pernyataan tentang maksud dan tujuan pembuatan tulisan ditulis 

dengan huruf kecil, kecuali huruf awal kata tulisan yang dianggap perlu; 

 Membubuhkan logo atau lambing perguruan tinggi; 
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 Mencantumkan identitas penulis, meliputi nama dan NIM; 

 Mencantumkan identitas nama lembaga perguruan tinggi, ditulis dengan 

huruf capital; 

 Nama kota tempat lembaga berada, ditulis dengan huruf capital; 

 Angka tahun pembuatan, ditulis pada baris paling bawah; 

 Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman; 

 Cover tulisan memakai system simetris; 

 Warna cover sesuaikan dengan warna skripsi hard print masing-masing 

fakultas.; 

 Kotak CD berukuran lebar 13,5 cm dan panjang 19 cm. 

 

b. Format File dalam CD 

Adapun ketentuan yang diberlakukan untuk format file dalam CD 

adalah sebagai berikut: 

1. Format file dalam CD menggunakan ekstensi.doc (MS World Document) 

atau .rtf (rich text file) dalam word 2007; 

2. File dalam CD terdiri dari 10 file terpisah yaitu: 

 File judul (cover, Pernyataan keaslian skripsi, lembar pengesahan 

harus sudah ditandatangani oleh dekan atau pembimbing kemudian 

distempel); 

 Daftar isi (kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table dan 

daftar lampiran); 

 File Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris); 

 Bab I; 

 Bab II; 

 Bab III; 

 Bab IV; 

 Bab V,dst; 

 Daftar Pustaka; dan 

 Lampiran 

3. File nomor 1 s/d 10 tidak disimpan dalam satu folder 

4. Halaman dalam setiap BAB harus berlanjut. 
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c. Prosedur Penyerahan CD Skripsi,Thesis dan Disertasi 

Prosedur penyerahan CD skripsi, thesis, dan disertasi oleh mahaiswa 

kepada bagian pelayanan dilakukan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa datang sendiri ke UPT Perpustakaan Universitas Riau dan 

tidak dapat diwakilkan; 

2. Mahasiswa menuju bagian pelayanan penyerahan CD skripsi, tesis, dan 

desertasi; 

3. Pada bagian ini mahasiswa menyerahkan CD skripsi, tesis, dan disertasi 

kepada petugas penerima; 

4. Petugas/staf yang ditugaskan menerima CD skripsi, tesis, dan desertasi 

lalu melakukan pengecekkan terhadap CD yang diserahkan mahasiswa; 

5. Jika CD yang diterima dan dicek oleh petugas, ternyata tidak sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan, maka CD dikembalikan kepada 

mahasiswa untuk dilengkapi sesuai ketentuan; 

6. Jika CD yang diterima dan dicek oleh petugas sudah sesuai dengan 

ketentuan, maka petugas penerima CD menyerahkan bukti tanda terima 

CD kepada mahasiswa; dan 

7. Proses penyerahan CD selesai.   

    

C. Pelayanan Penyerahan Karya Ilmiah Dosen 

1. Pelayanan Penyerahan Karya Ilmiah Dosen adalah pelayanan untuk 

mendokumentasikan dan mengunggah karya ilmiah dosen yang berupa 

laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, makalah, prosiding, 

jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Riau maupun diterbitkan oleh 

instansi/lembaga di luar Universitas Riau; 

2. Ketentuan Penyerahan Karya Ilmiah Dosen yang diterbitkan di luar 

Universitas Riau 
o Jurnal dan Prosiding: 

 Daftar Isi jurnal/prosiding; 
 Artikel full text; dan 
 Menyerahkan Soft File artikel dalam bentuk PDF yang tidak terkunci. 

o Makalah Seminar/Workshop/Lokakarya: 
 Mencantumkan jenis kegiatan, tempat pelaksanaan; 
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 penyelenggara dan waktu pelaksanaan pada footer halaman; 
 Menyerahkan 1 (satu) rangkap hard copy; dan 
 Menyerahkan Soft File dalam bentuk PDF yang tidak terkunci 

 
D. Pelayanan Photo Copy dan cetak Koleksi data 

1. Pelayanan photocopy dan cetak digital adalah pelayanan untuk 

menggandakan informasi tercetak dan mencetak koleksi digital 

(koleksi digital content) untuk keperluan studi dan penelitian; 

2. Tata Tertib Pelayanan photo copy dan cetak koleksi digital 

a. Pengguna yang akan mem-photocopy dan atau mencetak koleksi digital 

harus mengisi formulir yang disediakan dengan ketentuan: 
 Satu judul maksimal 2 (dua) BAB per hari 
 Satu pengunjung hanya 2 (dua) judul per hari 

b. Biaya photocopy dan cetak koleksi digital sesuai peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

2.6.1. Sejarah 

Pada awal berdirinya tanggal 8 November 1989, UPT Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Universitas Riau bernama UPT Komputer yang dikukuhkan dalam 

Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 529/PT22.HIQ/1989. Tujuan 

didirikannya UPT Komputer pada saat itu adalah untuk membantu Universitas Riau 

mengembangkan Pendidikan Tinggi dalam era teknologi dan informasi. 

Sejak tahun 1994, UPT Komputer berubah nama UPT Pusat Komputer 

(Puskom) dengan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 234/PT22.HX/1994. 

Pusat Komputer merupakan suatu Unit Pelayanan Teknis (UPT) bagi mahasiswa dan 

seluruh sivitas akademika dan berfungsi sebagai pusat teknologi informasi di 

Universitas Riau. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 

Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Riau, UPT Puskom berubah nama menjadi UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
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2.6.2. Visi dan Misi 

“Menjadikan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau sebagai 

pusat pelayanan terpadu sistem informasi online terintegrasi di Universitas Riau 

pada tahun 2021” 

 

2.6.3. Rencana Strategis 

1. Merevitalisasi gedung, infrastruktur, jaringan dan peralatan UPT Teknologi 

Informasi dan komunikasi Universitas Riau yang ada, untuk mendukung 

pelayanan sistem online terintegrasi, terpadu, dan menyeluruh; 

2. Menata Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk kelancaran pelayanan sistem online di lingkungan 

Universitas Riau; 

3. Membangun Data Center Universitas Riau yang baru. 

 

2.6.4. Layanan 

a. Prosedur Layanan WIFI Internet Universitas Riau 

1. Pengguna (sivitas akademika Universitas Riau) mengisi form yang 

disediakan oleh PIC Fakultas/Lembaga; 

2. PIC Fakultas/Lembaga melakukan Penataan pengguna dan melaporkan data 

tersebut ke UPT TIK Universitas Riau; 

3. Administrator jaringan UPT TIK Universitas Riau melakukan verifikasi data 

pengguna dan menyerahkan data pengguna (username dan password) ke PIC 

Fakultas/Lembaga; 

4. PIC Fakultas/Lembaga menyerah akses WIFI (username dan password) 

kepada pengguna. 

 

b. Prosedur Layanan Pembuatan Website 

1. Pengguna (sivitas akademika Universitas Riau) mengirimkan surat 

permohonan pembuatan website kepada Kepala UPT TIK Universitas Riau; 

2. Surat permohonan didisposisikan ke Divisi Website dan Divisi Server UPT 

TIK Universitas Riau untuk melakukan pembuatan website; 

3. Setelah website selesai, UPT TIK Universitas Riau mengirim surat 

pemberitahuan kepada pengguna tentang: 
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4. Website telah selesai; dan 

5. username dan password untuk pengisian website dikirim ke email pengguna 

 

c. Prosedur Layanan Pembuatan  Akun e-mail 

1. Pengguna (sivitas akademika Universitas Riau) mengisi form yang 

disediakan oleh Divisi e-Mail UPT TIK Universitas Riau; dan 

2. Administrator e-Mail melakukan verifikasi data pengguna, membuat akun 

pengguna dan menyerahkan username dan password e-mail ke pengguna. 

 

d. Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang hilang 

1. Fotokopi surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sebanyak 1 (satu) 

lembar; 

2. Mengambil surat permohonan ke Subbagian Anggaran PNBP Bagian 

Keuangan Universitas Riau, di Gedung Rektorat Universitas Riau lantai 3; 

3. Melakukan pembayaran sebesar Rp 35.000 di Bank Tabungan Negara (BTN) 

dan membawa bukti bayar dari BTN ke UPT TIK Universitas Riau; 

4. Melakukan pencetakan KTM di UPT TIK Universitas Riau; 

5. Membawa KTM tersebut ke Sub Bagian Barang Milik Negara Universitas Riau 

di Gedung Rektorat Universitas Riau lantai 1 untuk scan barrier gate 

Universitas Riau; dan 

6. PIN baru untuk penggunaan KTM sebagai ATM dapat diperoleh di BTN 

dengan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 

 

e. Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang rusak 

1. Membawa KTM yang rusak ke UPT TIK Universitas Riau; 

2. Mengambil surat permohonan ke Sub Bagian Anggaran PNBP Bagian 

Keuangan Universitas Riau, di Gedung Rektorat Universitas Riau lantai 1; 

3. Melakukan pembayaran sebesar Rp 35.000 di Bank Tabungan Negara (BTN) 

dan membawa bukti bayar dari BTN ke UPT TIK Universitas Riau; 

4. Melakukan pencetakan KTM di UPT TIK Universitas Riau; 

5. Fotokopi KTM yang rusak untuk pengurusan PIN ATM jika diperlukan; 
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6. Membawa KTM tersebut ke Sub Bagian Barang Milik Negara Universitas Riau 

di Gedung Rektorat Universitas Riau lantai 1 untuk scan barrier gate 

Universitas Riau; dan 

7. PIN baru untuk penggunaan KTM sebagai ATM dapat diperoleh di BTN 

dengan membawa fotokopi KTM. 

 

2.6.5. Unsur Pimpinan 

Kepala : Ir. Ridar Hendri, M.Si 

Kasubbag. Tata Usaha : Nurfatihayati, ST 

 

2.6.6. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa 

2.7.1. Tugas UPT Bahasa 

1. Melaksanakan pengembangan bahasa; 

2. Peningkatan kemampuan bahasa; 

3. Pelayanan bahasa; dan 

4. Pelayanan ujian kemampuan bahasa. 

Kepala UPT TIK 
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2.7.2. Pembelajaran Bahasa Inggris di Universitas Riau 

Berdarkan Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 68/J19/AK/2004 

menetapkan bahwa mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) di lingkungan Universitas Riau 

dimulai Tahun Akademis 2003/2004, wajib memiliki nilai kemampuan Bahasa 

Inggris (TOEFL Equivalent) minimal 450 sebagai syarat lulus. Dalam 

mengimplementasikan Keputusan Rektor Universitas Riau tersebut, UPT Bahasa 

menjalankan peran sebagai pelaksana dan pengelola pembelajaran dan penilaian 

kemampuan Bahasa Inggris di lingkungan Universitas Riau. 

 

2.7.3. Program Pembelajaran Bahasa Inggris di UPT Bahasa 

1. TOEFL Preparation; dan 

2. Kelas Intensif Speaking & Writing (Kelas Unggulan). 

 

2.7.4. Target Pembelajaran 

1. Target dari Kelas TOEFL Preparation adalah meningkat mutu pengetahuan 

bahasa; dan 

2. Target dari Kelas Kelas Intensif Speaking & Writing (Kelas Unggulan) adalah 

meningkatkan mutu penggunaan bahasa. 

 

2.7.5. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Kelas TOEFL Preparation 

a. Peserta adalah seluruh mahasiswa Universitas Riau semester I (pertama) 

dan mahasiswa yang belum mencapai skor 450; 

b. Dilaksanakan di Fakultas dan PSIK di lingkungan Universitas Riau; dan 

c. Dosen pengajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau dan Dosen Luar 

Biasa Universitas Riau. 

2. Kelas Intensif Speaking & Writing (Kelas Unggulan) 

a. Peserta adalah mahasiswa Universitas Riau dengan Skor TOEFL minimal 450 

dan IPK minimal 3.00; 

b. Dilaksanakan di Fakultas dan PSIK di lingkungan Universitas Riau; dan 
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c. Dosen pengajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau dan Dosen Luar 

Biasa Universitas Riau. 

 

2.7.6. Fasilitas Pendukung 

Self Access Center (SAC) 

Kelas TOEFL Preparation didukung oleh Self Access Center (SAC), dimana mahasiswa 

dapat belajar mandiri terutama listening, reading, dan structure yang didukung 

fasilitas Computer Assisted Language Learning (CALL) dan wifi. Ruangan SAC ini 

terletak di Gedung FKIP Universitas Riau. 

 

Taman Bahasa 

Kelas Intensif Speaking & Writing (Kelas Unggulan) didukung oleh Taman Bahasa 

(Language Park), di sini mahasiswa dapat belajar mandiri di alam terbuka dengan 

fasilitas jaringan wifi untuk mengakses program-program penggunaan bahasa dan 

juga peningkatan mutu kegiatan pemerolehan bahasa (language acqusition) melalui 

program TV Broadcasting berbahasa Inggris. 
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BAB III 

JENJANG PENDIDIKAN 

 
3.1. Jenjang Pendidikan 

Universitas Riau menyelenggarakan pendidikan Program Diploma Tiga, 

Program Diploma Empat, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis (Sp-

1), Program Magister, dan Program Doktor. 

 

3.1.1. Pendidikan Program Diploma Tiga 

Pendidikan Program Diploma Tiga yang diselenggarakan di Universitas Riau, 

yakni: 

1. Program Diploma Tiga Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Riau; 

2. Program Diploma Tiga Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau; 

3. Program Diploma Tiga Manajemen Informatika, Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau; 

4. Program Diploma Tiga Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

5. Program Diploma Tiga Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

6. Program Diploma Tiga Teknik Kimia, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

7. Program Diploma Tiga Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Universitas Riau. 

8. Program Diploma Tiga Teknologi Kertas dan Pulp, Jurusan Teknik Kimia, 

Fakultas Teknik Universitas Riau. 

 

3.1.2. Pendidikan Program Diploma Empat 

Pendidikan Program Diploma Empat yang diselenggarakan di Universitas Riau 

baru 1 (satu), yakni Program Diploma Empat Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan 

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. 
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3.1.3. Pendidikan Program Sarjana 

Pendidikan Program Sarjana yang diselenggarakan di Universitas Riau, yakni: 

1. Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi, FISIP 

Universitas Riau; 

2. Program Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi, FISIP 

Universitas Riau; 

3. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP 

Universitas Riau; 

4. Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional Universitas Riau; 

5. Program Sarjana Sosiologi, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Riau; 

6. Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas 

Riau; 

7. Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, 

Fakultas Ekonomi Universitas Riau; 

8. Program Sarjana Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 

Riau; 

9. Program Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Riau; 

10. Program Sarjana Matematika, Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Riau; 

11. Program Sarjana Fisika, Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Riau; 

12. Program Sarjana Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Riau; 

13. Program Sarjana Biologi, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Riau; 

14. Program Sarjana Sistem Informasi, Jurusan Ilmu Komputer Universitas Riau 

15. Program Sarjana Statistika, Jurusan Matematika Universitas Riau; 

16. Program Sarjana Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 

Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Riau; 

17. Program Sarjana Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, FPK Universitas Riau; 

18. Program Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan, FPK Universitas Riau; 

19. Program Sarjana Budidaya Perairan, Jurusan Budidaya Perairan, FPK Universita 

Riau; 

20. Program Sarjana Sosial Ekonomi Perikanan, Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, 

Universitas Riau; 
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21. Program Sarjana Ilmu Kelautan, Jurusan Ilmu Kelautan, FPK Universitas Riau; 

22. Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Riau; 

23. Program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni, FKIP Universitas Riau; 

24. Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang, Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra, FKIP Universitas Riau; 

25. Program Sarjana Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA), FKIP Universitas Riau; 

26. Program Sarjana Pendidikan Biologi, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Riau; 

27. Program Sarjana Pendidikan Fisika, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Riau; 

28. Program Sarjana Pendidikan Kimia, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Riau; 

29. Program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), FKIP Universitas Riau; 

30. Program Sarjana Pendidikan Sejarah, Jurusan PIPS, FKIP Universitas Riau; 

31. Program Sarjana Pendidikan Ekonomi, Jurusan PIPS, FKIP Universitas Riau; 

32. Program Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, 

FKIP Universitas Riau; 

33. Program Sarjana Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP 

Universitas Riau; 

34. Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Jurusan Ilmu 

Pendidikan, FKIP Universitas Riau; 

35. Program Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Riau; 

36. Program Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Jurusan 

Pendidikan Olahraga, FKIP Universitas Riau; 

37. Program Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Jurusan Pendidikan 

Olahraga, FKIP Universitas Riau; 

38. Program Sarjana Agroteknologi, Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian 

Universitas Riau; 

39. Program Sarjana Agribisnis, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas 

Riau; 
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40. Program Sarjana Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Pertanian Universitas Riau; 

41. Program Sarjana Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas 

Riau; 

42. Program Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Pertanian Universitas Riau; 

43. Program Sarjana Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 

Riau; 

44. Program Sarjana Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas 

Riau; 

45. Program Sarjana Teknik Kimia, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

46. Program Sarjana Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

47. Program Sarjana Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

48. Program Sarjana Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik 

Universitas Riau; 

49. Program Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Riau; 

50. Program Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Riau; 

51. Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau; dan 

52. Program Sarjana Ilmu Keperawatan Universitas Riau. 

 

3.1.4. Pendidikan Program Profesi 

  Pendidikan Program Profesi yang diselenggarakan di Universitas Riau, yakni: 

1. Program Profesi Ners, Universitas Riau; 

2. Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Fakultas Ekonomi Universitas 

Riau;  

3. Program Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Riau; dan 

4. Program Profesi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Riau. 
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3.1.5. Pendidikan Program Spesialis (Sp-1) 

Pendidikan Program Spesialis (Sp-1) yang diselenggarakan di Universitas 

Riau: 

1. Sp-1 Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi; dan 

2. Sp-1 Obstetri dan Ginekologi (Obgin).   

 

3.1.6. Pendidikan Program Magister 

  Pendidikan Program Magister yang diselenggarakan di Universitas Riau, 

yakni: 

1. Program Magister Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Riau; 

2. Program Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Riau; 

3. Program Magister Sosiologi, FISIP Universitas Riau; 

4. Program Magister Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Riau; 

5. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Riau; 

6. Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Riau; 

7. Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Riau; 

8. Program Magister Kimia, FMIPA Universitas Riau; 

9. Program Magister Matematika, FMIPA Universitas Riau; 

10. Program Magister Fisika, FMIPA Universitas Riau; 

11. Program Magister Ilmu Kelautan, FPK Universitas Riau; 

12. Program Magister Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Riau; 

13. Program Magister Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Riau; 

14. Program Magister Pendidikan Fisika, FKIP Universitas Riau; 

15. Program Magister Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Riau; 

16. Program Magister Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Riau; 

17. Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP Universitas Riau; 

18. Program Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Riau; 

19. Program Magister Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau; 

20. Program Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Riau; 

21. Program Magister Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau; 

22. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau; 

23. Program Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas 

Riau; dan 
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24. Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Riau. 

 

3.1.7. Pendidikan Program Doktor (S3) 

1. Program Doktor Ilmu Kimia, FMIPA Universitas Riau; 

2. Program Doktor Ilmu Kelautan, FPK Universitas Riau; dan 

3. Program Doktor Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Riau; 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
4.1. Sistem Kredit Semester (SKS) 

4.1.1. Pengertian Dasar 

a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban 

studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga 

pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit. 

b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. 

c. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester 

dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau 

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

d. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 

melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per 

minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri  

selama satu semester. 

 

4.1.2. Beban Studi Kumulatif 

 Besar beban studi  komulatif yang dipergunakan untuk menyelesaikan jenjang 

studi di Universitas Riau adalah: 

a. Program Pendidikan Diploma Tiga   : 110 – 120 SKS 

b. Program Pendidikan Diploma Empat  : 144 – 160 SKS 

c. Program Pendidikan Sarjana   : 144 – 160 SKS 

 

4.1.3. Harga Kredit Semester Bagi Tiap Kegiatan Belajar Mengajar 

 Harga kredit semester dibedakan untuk tiap kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi, seperti seminar, 

kapita selekta, praktikum, laboratorium, penelitian, kerja lapangan, kuliah, 

penyusunan skripsi (dan sejenisnya), dan lain-lain. 
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a. Nilai satuan kredit semester untuk kegiatan kuliah diperhitungkan dengan dasar 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mahasiswa 

a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, umpanya 

dalam bentuk kuliah. 

b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang 

tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya 

dalam bentuk pemberian tugas-tugas. 

c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus 

dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami mempersiapkan 

atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca 

buku referensi. 

2. Untuk Tenaga Pengajar 

a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa. 

b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur. 

c. 60 menit pengembangan materi kuliah. 

b. Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Praktikum, Penelitian, dan lain-lain 

Satuan Kredit Semester (SKS) untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

kemampuan, keterampilan, psikomotorik, observasi, pengumpulan data dan 

sejenisnya yang lazim dilakukan dalam kegiatan praktikum, penelitian, kerja 

praktek, kuliah, dan lain-lain ditentukan sebagai berikut: 

1. Satu SKS untuk Praktikum Laboratorium adalah beban tugas di laboratorium 

sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama 1 semester; 

2. Satu SKS untuk Kerja Lapangan dan sejenisnya adalah beban tugas di 

lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu selama 1 semester; 

3. Satu SKS untuk penelitian, penyusunan Skripsi, Thesis, dan sejenisnya adalah 

beban tugas penelitian dan sebagainya sebanyak 3 sampai 4 jam sehari 

selama 1 bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja. 

c. Satuan Kredit Semester (SKS) untuk seminar dan kapita selekta adalah nilai 

(harga) yang diberikan kepada seminar dan kapita selekta yang diwajibkan 

kepada mahasiswa yang menyampaikan dalam suatu forum. Satu SKS untuk 

seminar dan kapita selekta sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu 



 

  Universitas Riau 56 

 

mengandung 50 menit acara tatap muka per minggu yang dapat berupa seminar, 

kuliah, penyajian atau tugas yang diberikan tenaga pengajar kepada mahasiswa. 

d. Penentuan Beban Studi dalam semester, pada dasarnya ada 2 faktor yang 

menentukan beban studi dalam satu semester, yaitu: 

1. Rata-rata waktu kerja sehari 

Pada umumnya bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 6 hari berturut-

turut. Tetapi seseorang dituntut bekerja sebanyak 6-8 jam pada siang dan 2 

jam pada waktu malam hari berturut-turut, sehingga seorang mahasiswa 

dapat memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam 

dalam seminggu. Oleh karena itu, satu SKS adalah kira-kira setara dengan 3 

jam kerja, maka beban studi seorang mahasiswa untuk setiap semester akan 

sama dengan 16-20 SKS. 

2. Kemampuan Individual 

Kemampuan Individual dalam menentukan beban studi dalam satu semester 

dapat dilihat dari hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya 

yang diukur dengan IP. Walau berdasarkan rata-rata jam kerja sehari, 

mahasiswa diperkirakan dapat diberikan beban-beban studi lebih kecil dari 

18 SKS. Namun, karena lamanya studi yang diambil setiap semester, harus 

ada batas minimum, dan hal ini ditentukan oleh IP mahasiswa yang 

bersangkutan. 

e. Beban Akademik Dosen 

Dalam satu semester, yaitu: 

1. Pengertian istilah dosen dalam hal ini sekaligus berarti juga asisten dosen. 

2. Sementara jumlah dosen tetap belum mencukupi, dosen tidak tetap (luar 

biasa) masih dibutuhkan dan diminta bantuannya. Dosen tetap Universitas 

Riau adalah pegawai negeri yang harus memenuhi tuntunan jam kerja 

sebagai Pegawai Pemerintah. Tugas sebagai Pegawai Pemerintah itu 

dinyatakan dalam istilah Beban Akademik Dosen (BAD). 

3. BAD bagi dosen sebesar 12 SKS per semester dengan rincian: 

a. Pendidikan 2-8  SKS 

b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu 1-6  SKS 

c. Pembinaan Sivitas Akademika 1-4  SKS 

d. Administrasi dan Manajemen 0-3  SKS 
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(Kecuali untuk jabatan-jabatan tetap yang ekivalennya ditentukan 

khusus) 

4. Dosen yang menjabat suatu jabatan administrasi (manajerial) di Universitas 

Riau dibenarkan mempunyai BAD kurang dari 12 SKS. Jabatan-jabatan 

tersebut, besar BAD-nya adalah: 

e. Rektor 0-2   SKS 

f. Wakil Rektor 0-4   SKS 

g. Dekan dan Sederajat 0-4   SKS 

h. Wakil Dekan dan Sederajat 2-6   SKS 

i. Ketua Jurusan dan Sederajat 6-10 SKS 

5. BAD pada dasarnya meliputi 3 kegiatan akademik, yakni Pengajaran, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga unsur itu harus 

dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan: 

- Kewenangan Akademik; dan 

- Kelonggaran yang bersifat khusus. 

6. BAD dosen tidak tetap tidak lebih dari 4 SKS per orang. Kewenangan 

akademik tidak tetap disesuaikan dengan tingkat kepangkatan organiknya 

yang diselaraskan dengan jenjang pangkat akademik perguruan tinggi. 

7. Dosen tetap Universitas Riau yang mempunyai BAD lebih dari 12 SKS, 

kelebihannya dianggap dan diperlukan sebagai BAD dosen tidak tetap 

(honorer). 

f. Besar Kelas 

Beban akademik dosen dihubungkan juga dengan kelas yang diasuh. Dalam 

hubungan ini besarnya kelas maksimum adalah 60 mahasiswa. 

 

4.1.4. Pedoman Pengisian Kegiatan Studi atas Dasar Sistem Kredit Semester 

4.1.4.1. Tatap Muka 

Tatap muka adalah pertemua antara dosen dengan mahasiswa di ruangan 

kelas (kuliah), setiap satu SKS kuliah dilaksanakan selama 50 menit per minggu, 

minimal 14 s.d. 16 kali dalam satu semester. 

Materi perkuliahan ditetapkan oleh dosen yang dapat berupa diklat, buku 

teks, buku refensi, modul dan sebagainya. Dalam proses perkuliahan diharapkan 

terjadi dialog aktif antara dosen dengan mahasiswa. 
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Dalam perkuliahan, tatap muka hendaknya dosen dapat memberikan 

kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang bertanya hendaknya 

jangan ditafsirkan sebagai “hendak menguji dosen”, tetapi anggaplah sebagai “hendak 

mengetahui lebih banyak lagi”. Secara pedagogis, mahasiswa yang bertanya adalah 

baik, karena biasanya mereka ini mempunyai perhatian yang besar terhadap 

perkuliahan dan kreatif. Seorang dosen yang baik adalam memupuk perhatian dari 

kreatifitas ini. 

Pertanyaan mahasiswa boleh dijawab langsung oleh dosen, akan tetapi juga 

dilemparkan lagi kepada mahasiswa itu (atau bersama-sama) mencari jawabannya. 

Namun akhirnya dosen harus memberikan jawaban pada waktu nantinya supaya 

mahasiswa tahu mana jawaban yang sebenarnya. 

Bahan-bahan untuk tatap muka sebaiknya diambil dari satu atau beberapa 

buku tertentu, yang disebut buku pegangan. Mahasiswa harus didorong untuk 

memiliki buku tersebut. Sekiranya tidak ada pegangan, bijaksana sekali pada dosen 

yang bersangkutan menyusun sebuah atau beberapa diklat sebagai penggantinya. 

 

4.1.4.2. Kegiatan Struktur 

Kegiatan struktur merupakan kegiatan yang bersifat menunjang, tidak saja 

kegiatan tatap muka, tetapi sekaligus kepada kegiatan sendiri. Untuk 50 menit 

kegiatan tatap muka, mahasiswa harus diberikan tugas melakukan kegiatan 

terstruktur selama 60 menit. Dengan demikian, untuk setiap kali perkuliahan tatap 

muka 100 menit dalam seminggu, mahasiswa harus diberi tugas terstruktur 120 

menit. 

Sungguh pun kegiatan terstruktur ini disebut “tugas”, akan tetapi pada 

hakekatnya adalah “hak” mahasiswa. Ini berarti dosen yang memberikannya, 

merugikan mahasiswa. 

Untuk tugas-tugas terstruktur dapat diberikan, antara lain: 

- Mengerjakan latihan atau soal-soal rumah; 

- Membuat terjemahan yang baik dari buku/majalah/brosur yang berbahasa asing 

yang ada hubungannya dengan tatap muka ke dalam bahasa Indonesia atau 

sebaliknya; 

- Mencari arti defenisi dan berbagai istilah/lambang tertentu yang berkaitan 

dengan ilmu yang dipelajari; 
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- Mendiskusikan atau membahas secara bersama-sama masalah atau persoalan 

yang timbul dalam tanya jawab di kelas atau dari hasil-hasil dari bacaan lainnya; 

dan 

- Mencari dan mengumpulkan artikel-artikel di surat-surat kabar/majalah/barang 

cetakan lainnya yang berkaitan dengan bahan-bahan tatap muka. 

 

4.1.4.3. Kegiatan Mandiri 

Kegiatan Mandiri merupakan kegiatan mendidik, membina dan melatih 

mahasiswa untuk mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri dalam dunia ilmu 

pengetahuan. Apabila mereka menemui kesulitan, mereka tidak lagi “bingung” 

karena tidak dosen yang akan membantunya, akan tetapi mereka bisa mengatasinya 

dengan mencari penyelesaian melalui sumber-sumber yang ada, terutama melalui 

buku-buku atau bahan-bahan tertulis lainnya jika perlu, bahkan dengan mengadakan 

penelitian lapangan atau percobaan laboratorium. Setiap 2 (dua) SKS kegiatan tatap 

muka, kegiatan mandirinya adalah 120 menit. Ini berarti setiap satu semester adalah 

2160-2280 menit. Semakin banyak mahasiswa diberi kesempatan melakukan 

kegiatan mandiri semakin baik baginya untuk menjadi sarjana atau ahli yang 

bermutu. 

Ciri pokok seorang sarjana atau ahli yang demikian itu ialah bahwa mereka itu 

antara lain: 

1. Pembaca yang rajin; 

2. Penalar (penganalisa) yang kreatif); 

3. Pemberi kritik yang objektif, konstruktuf, dan inovatif; 

4. Pemecahan masalah yang realitik; 

5. Konseptor yang imajinatif dan produktif; dan 

6. Penulis karya ilmiah yang sistematik dan terampil (terlatih). 

 

Untuk mendapatkan kualitas yang demikian, mahasiswa harus banyak 

mendapat latihan (pembiasaan diri) dalam: 

1. Membaca buku/majalah/dan lain-lain yang bersifat ilmiah; 

2. Melakukan praktikum/praktek lapangan serta menulis (membuat laporan) hasil-

hasilnya secara ilmiah; dan 

3. Menuang ide, gagasan, pendapat/pemikiran dalam tulisan-tulisan ilmiah. 
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4.1.5. Bentuk Kegiatan Mandiri Mahasiswa 

Dalam rangka mewujudkan latihan itu, kegiatan mandiri mahasiswa dapat 

diberikan dalam bentuk-bentuk: membuat laporan buku, membuat laporan 

praktikum/praktek lapangan, dan membuat kertas ilmiah. 

 

a. Membuat laporan buku 

  Setiap mahasiswa harus dimotivasi untuk membaca buku, minimal satu buku 

untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Apabila dalam satu semester ada 6-10 

mata kuliah, maka setiap mahasiswa membaca paling sedikit antara 6-10 buku yang 

ditentukan, disamping buku teks atau referensi lainnya. Salah satu cara untuk 

memotivasikan pembacaan buku adalah dengan pemberian tugas membuat laporan 

yang dibaca tersebut. 

Caranya ialah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diminta mencari suatu buku, dan sesuai dengan mata kuliah yang 

diikutinya, yang akan dibaca dan dilaporkan isinya. Apabila ia tidak berhasil, 

dosen harus membantu meminjamkan atau menunjukkan tempat dimana buku 

itu dapat dikerjakan oleh dua atau lebih mahasiswa; 

2. Mahasiswa harus memahami isi buku secara baik, sehingga ia dapat membuat 

ringkasan, atau resensi. Mahasiswa yang sudah duduk pada tahun akhir program 

studi disamping membuat ringkasan mereka juga harus memberi komentar atau 

kritik atas isi buku tersebut; 

3. Perlu diperhatikan, semakin tinggi tingkatan program yang dicapai oleh 

mahasiswa, semakin besar perbandingan antara komentar/kritik atas isi buku 

dibandingkan dengan ringkasannya. Misalnya, pada mahasiswa pada akhir tahun 

pertama ditetapkan ada ringkasan buku ini lebih kurang 10 halaman dan 

kritik/komentarnya 0-5 halaman, maka pada mahasiswa tahun akhir program 

sarjana, ringkasan menjadi 4-8 halaman, sedangkan kritik/komentar 9-19 

halaman; 

4. Dengan demikian format setiap laporan buku akan terdiri atas 3 (tiga) unsur, 

yakni: 

a. Pendahuluan, berisikan indentifikasi buku yang dibaca, seperti judul, 

pengarang, penerbit, tahun, dan tempat penerbitan; 

b. Ringkasan buku yang dibaca; dan 



 

  Universitas Riau 61 

 

c. Komentar/Kritik. 

 

 Dalam memberikan komentar/kritik, mahasiswa dapat menggunakan 

referensi yang lain. Tugas membuat laporan buku harus diberikan kepada mahasiswa 

semenjak awal perkuliahan supaya mereka dapat mengatur waktu pembuatannya 

guna menghindarkan menumpuknya tugas pada akhir semester. 

 

b. Membuat laporan praktikum/praktek lapangan 

  Praktikum atau praktek lapangan hendaklah dilakukan dengan memakai 

petunjuk/pedomannya, baik yang berasal dari dosen ataupun dari buku laporan. 

Yang penting dalam melakukan praktikum/praktek lapangan adalah melatih bekerja, 

memupuk kemampuan untuk memahami pedoman, sehingga semakin baik hasil 

praktikumnya. Proses dan hasil praktikum/praktek lapangan itulah yang harus 

dilaporkan oleh mahasiswa, terutama dari fakultas/jurusan eksakta. Format laporan 

praktikum/praktek lapangan ditentukan oleh dosen pembimbing atau jurusan yang 

bersangkutan. 

 

c. Membuat kertas ilmiah 

  Tugas membuat kertas ilmiah sudah dapat diberikan kepada mahasiswa dari 

tahun-tahun pertama walaupun isi dan bentuknya masih sederhana. Yang dijadikan 

bahan untuk membuat kertas ilmiah, biasanya sesuatu dari pengalaman atau hasil 

pembacaan sehari-hari di sekitarnya. Apabila mereka belum dapat mencari 

permasalahan yang akan dijadikan bahan penulisan kertas kerja ilmiah itu, doseh 

harus dapat membantu menemukannya. 

  Dengan kegiatan menulis kertas kerja ilmiah, mahasiswa dimotivasi untuk 

peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya ataupun tanggap terhadap teori atau 

pandangan ahli-ahli yang dibacanya. Ia harus dapat memformulasikan masalah, 

membahas, membanding-bandingkan dan memisahkan atau menarik kesimpulan 

dari padanya. Kreativitas, keinovatifan, imajinasi, objektivitas, dan intelektualitas 

mahasiswa semakin banyak menyelesaikan kertas kerja ilmiah. 

Cara membuat kertas kerja ilmiah antara lain sebagai berikut 

1. Menentukan judul dan permasalahan yang hendak dikupas atau dibahas; 

2. Menentukan sistematika; 
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3. Mencari bahan-bahan referensi; 

4. Melakukan pembahasa; 

5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran bila dirasa perlu. 

 

Dengan demikian, setiap kerja ilmiah akan memuat paling sedikit: 

1. Judul makalah; 

2. Latar belakang persoalan; 

3. Pokok permasalahan; 

4. Pembahasan; 

5. Kesimpulan dan saran-saran (bila ada); dan 

6. Daftar kepustaka. 

 

  Pemberian tugas menulis kertas kerja (makalah) ilmiah hendaknya diberikan 

sejak awal semester dan harus selesai dan diserahkan kepada dosen yang 

bersangkutan sebelum ujian akhir semester diadakan. 

 

4.1.6. Tugas Individual dan Kelompok 

Ditinjau dari sudut pandangan sosiologi dan psikologis,  setiap mahasiswa, 

termasuk sarjana atau ahli ilmu pengetahuan adalah makhluk individual dan social. 

Tidak ada orang yang hidup semata-mata secara individual atau kelompok saja atau 

sebaliknya. Mereka hidup dalam kedua pola kehidupan itu. 

Sesungguhnya seorang sarjana atau ahli pengetahuan lebih banyak dituntut 

untuk membuat secara perorangan namun tidak jarang ia harus bekerjasama dengan 

sarjana atau ahli lainnya baik yang seprofesi maupun yang tidak sama profesinya. 

Kemampuan untuk bekerja sendiri atau bersama itu harus sudah dilatih sejak semula 

menjadi manusia. Dalam hubungan ini, pembentukan kelompok belajar  dan 

pemberian tugas-tugas kelompok yang seimbang dengan tugas-tugas perorangan 

harus sudah digalakkan oleh setiap dosen jurusan maupun fakultas. Menurut 

pengetahuan, kelompok yang efektif adalah kelompok yang tidak banyak anggotanya, 

yaitu antara 3-7 orang saja. Semakin tinggi program, semakin kecil jumlah 

kelompoknya. 

Pembentukan kelompok hendaknya tidak bersifat tetap melainkan berubah 

setiap semester. Dengan adanya pergantian itu akan terjadi persilangan keanggotaan 
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kelompok yang dapat memperkaya pengalaman hubungan manusiawi antar sesame 

manusia. Penasehat Akademis mempunyai kewajiban untuk mengawasi 

pembentukan kelompok harus sudah dimulai dari awal semester. 

Kegiatan-kegiatan terstruktur dan terutama kegiatan mandiri harus sudah 

dibedakan serta diberikan dalam bentuk tugas individual dan kelompok. Jadi harus 

ada laporan praktikum/praktek lapangan individual. 

 

4.1.7. Penilaian Kegiatan Studi 

Setiap yang diberikan kepada mahasiswa yang sewajarnya bila diberikan nilai 

yang mencerminkan kualitasnya. Hasil kegiatan tatap muka dan terstruktur biasanya 

tercermin dalam hasil ujian, baik ujian tengah semester maupun akhir semester. 

Kegiatan mandiri akan terlihat hasilnya pada penyelesaian tugas-tugas  laporan 

praktikum/praktek lapangan dan kertas kerja ilmiah. Sesungguhnya, semua hasil 

kegiatan itu yang menunjukkan kualitas studi mahasiswa, karena itu dalam kartu 

nilai prestasi mahasiswa semua unsur itu harus terlihat dengan jelas, terutama pada  

masing-masing mata kuliah. 

Sesuai dengan pengalaman, dari semua kegiatan itu, maka yang terberat 

adalah kegiatan ujian, sebab di dalam ujian, seseorang benar-benar bekerja seorang 

diri dengan menggunakan semua potensi yang ada padanya.  Kemudian disusun 

dengan Kertas Kerja Individual, Laporan Buku Individual dan seterusnya. 

Dengan memberikan penilaian kepada studi mahasiswa, baik yang bersifat 

tatap muka, terstruktur maupun yang mandiri jelas bahwa nilai prestasi mereka lebih 

representatif. 

Hasil belajar tidak semata-mata tergantung pada hasil ujian belaka, yang 

sering bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban melainkan juga kepada kegiatan 

yang dapat direncanakan dengan baik oleh setiap mahasiswa yaitu membuat laporan 

buku, praktikum/praktek lapangan dan kertas kerja ilmiah. 

Seorang mahasiswa yang kebetulan mendapat nilai rendah dalam ujian tengah 

semester dia akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah itu 

pada akhir semester dengan cara: 

1. Mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian akhir semester; 

2. Membuat laporan buku, laporan praktikum/praktek lapangan dan makalah 

ilmiah dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya mempunyai nilai yang tinggi. 
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4.1.8. Sistem Evaluasi 

Evaluasi keberhasilan program semester dilaksanakan pada tiap akhir 

semester dengan memperhitungkan hasil ujian akhir semester, hasil evaluasi tugas-

tugas dan sebagainya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan pengukuran 

atas keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf. 

Besarnya pengukuran ini digunakan untuk menentukan Indeks Prestasi Komulatif. 

 

4.1.9. Evaluasi 

4.1.9.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi 

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta 

memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen; 

2. Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah 

dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu 

terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku 

3. Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi 

kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek, magang, 

dan penelitian serta tugas akademik lainnya; dan 

4. Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalamam materi, guna mencapai 

hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan 

tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi 

kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (alternative 

assessments). 

 

4.1.9.2 Jenis dan Syarat Ujian Semester 

1. Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian sarjana; dan 

2. Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Ujian Tengah Semester (UTS);  

b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan  

c. Ujian-ujian lainnya.  

3. Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat 

minimal 80 % dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat 

minimal 80 % dari jumlah tatap muka; 

4. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti 
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kegiatan yang diutus oleh UR/Pemerintah minimal berskala nasional  paling 

lama tiga minggu dan  didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 

dianggap hadir; 

5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit 

atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 

dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka; 

6. Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki 

praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk 

mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol);  

7. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80 % 

dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS 

yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau 

halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 

dan disetujui oleh Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UAS, 

yang waktunya dapat diatur secara tersendiri;  

8. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan;  

9. UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang 

ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah 

bersangkutan atas persetujuan fakultas/program; dan  

10. UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang 

ditentukan oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan 

atas persetujuan fakultas/program. 

 

4.1.9.3. Maksud Pelaksanan Ujian Semester 

1. UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Perkuliahan (RP) dan Rencana Kegiatan Program 

Pembelajaran (RKPP) sampai tengah semester; 

2. UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran 

mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RKPP yang 

ditetapkan; 

3. UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik; 

dan 
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4. Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin 

Dekan/Direktur. 

 

4.1.9.4. Sistem Penilaian 

1. Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian 

Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan 

Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi mahasiswa dan 

jenis mata kuliah; 

2. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut 

penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan 

psikomotorik; 

3. Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah 

dari populasi yang cukup besar; 

4. Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah/blok adalah gabungan 

dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya; 

5. NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, 

UAS, atau tugas lainnya; 

6. Pembobotan nilai ditentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau 

ketua tim blok, tetapi nilai UAS berkisar 40% sampai 45 % dan untuk bobot yang 

lain (nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya) ditetapkan oleh 

fakultas; 

7. NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E 

sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) sampai 

dengan angka 4 (empat) secara berurutan; 

8. Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 

0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan 

9. Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut: 

Skor 100 NM AM SM 
X > 85 A 4,00 Sangat Baik 

 80 ≤ X ≤ 85  A- 3,75  
75 ≤ X < 80 B+ 3,50 

Baik 70≤ X < 75 B 3,00 
65≤ X < 70 B- 2,75 
60 ≤ X < 65 C+ 2,50 Cukup 
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55 ≤ X < 60 C 2,00 
40 ≤ X < 55 D 1,00 Kurang 

X < 40 E 0,00 Sangat kurang 
 

10. Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan 

tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata 

kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka 

untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh 

mata kuliah yang bersangkutan; 

11. Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas 

waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender, semenjak nilai TL tersebut 

diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja 

praktek, PPL dan tugas akhir; 

12. Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh 

dosen yang bersangkutan kepada jurusan/ program studi/sub bagian 

pendidikan; 

13. Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat 

kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan 

melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2); dan 

14. Dalam menentukan IPS, maka nilai TL tidak diperhitungkan. 

 

4.1.9.5. Perbaikan Nilai 

1. Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti 

kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut 

secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya; 

2. Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C (untuk 

program Magister) dan B (untuk program Doktor); 

3. Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk 

menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh; 

4. Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata 

kuliah; 

5. Mahasiswa Sarjana yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 14 

(empat belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi 
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dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian 

khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin 

Dekan; 

6. Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) 

diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan 

nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C (untuk Sarjana dan Magister) 

dan B (untuk Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak 

lulus; 

7. Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka 

penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai C 

(untuk Sarjana dan Magister) dan B (untuk Doktor); dan 

8. Mata kuliah dengan sistem blok perbaikan nilai dilakukan untuk komponen yang 

akan diperbaiki saja. 

 

4.1.9.6. Jadwal Evaluasi 

1. Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir 

semester pertama dan pada semester berikutnya; 

2. Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh jurusan/program 

studi/bagian dan diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS dan 

akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS kemudian diusulkan kepada bagian 

akademis; 

3. Mahasiswa program Sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi 

seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (drop out) untuk melanjutkan 

studinya di lingkungan UNRI; 

4. Bagi mahasiswa Program Magister yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada 

semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat 

peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 

3,00 dinyatakan drop out; 

5. Bagi mahasiswa Program Doktor yang memperoleh nilai IPK < 3,50 pada 

semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat 

peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 

3,50 dinyatakan drop out; 
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6. Mahasiswa dinyatakan gagal (drop out) apabila tidak dapat menyelesaikan 

studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku; dan 

7. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, dan 5 tidak boleh melakukan 

perpindahan ke program studi lain di lingkungan UNRI. 

 

4.1.10. Tugas Akhir dan Ujian Akhir 

1. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib 

menyelesaikan tugas akhir dan ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi merupakan 

bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UNRI; 

2. Mahasiswa program Sarjana dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus 

minimal 75 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian; 

3. Usulan rencana penelitian untuk tesis  bagi mahasiswa program Magister pada 

prinsipnya sudah dapat disusun sejak  semester pertama dan diseminarkan pada 

semester kedua, serta penelitian telah dapat dilaksanakan pada semester ketiga 

dan telah dapat disidangkan pada semester keempat; 

4. Usulan rencana penelitian untuk disertasi  bagi mahasiswa program Doktor pada 

prinsipnya sejak sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan 

sejak semester ketiga, serta penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat izin 

promotor dan perbaikan proposal telah disetujui olem Tim penguji. 

 

4.1.10.1. Proposal Tugas Akhir 

1. Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa 

yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diseminarkan atau 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi; 

2. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan angka 1, diwajibkan 

melaksanakan seminar ulang; 

3. Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan 

dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir; 

4. Seminar sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditentukan dan diatur oleh 

masing-masing fakultas/jurusan/ program studi/ bagian yang bersangkutan; 
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4.1.10.2. Ujian Akhir 

1. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studi adalah 

mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan 

persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing serta 

Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus 

menempuh ujian akhir; 

2. Mahasiswa program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:  

a) Mempunyai IPK minimal 2,00; 

b) Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan 

fakultas/jurusan/program studi/bagian; 

c) Tidak memiliki nilai E; 

d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima 

puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B Universitas Riau dan/atau lembaga 

pendidikan bahasa Inggris yang diakui oleh Universitas Riau; dan 

e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel skripsinya minimal pada jurnal online 

mahasiswa (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit 

jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, 

nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan). 

3. Mahasiswa program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila: 

a) Mempunyai IPK minimal 3,00; Mempunyai nilai C tidak lebih dari 10 % dari 

jumlah SKS yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi/bagian; 

b) Tidak memiliki nilai E; 

c) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang 

dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris 

yang diakui oleh UNRI; 

d) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional 

atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan 

dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan 

pada volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan); dan 

e) Telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional sebagai pemakalah 

artikel ilmiah yang merupakan bagian thesis atau bukan, dalam kurun waktu 
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masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Mahasiswa program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila: 

a) Mempunyai IPK minimal 3,50; 

b) Mempunyai nilai B tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan 

fakultas/jurusan/program studi/bagian; 

c) Tidak memiliki nilai E; 

d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 550 (lima ratus lima puluh) 

yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa 

Inggris yang diakui oleh UNRI; 

e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi (bukti publikasi dapat 

berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan 

bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan 

jurnal yang bersangkutan); dan 

f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua 

kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan 

bagian disertasi atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa 

yang bersangkutan. 

5. Telah menyelesaikan tugas akhir dan  telah menyelesaikan seluruh tanggung 

jawab administrasinya dalam lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman 

peralatan) atau di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan);  

6. Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditentukan oleh 

Fakultas/Jurusan/ Program Studi/ bagian dan ditetapkan dengan surat 

keputusan Dekan/Direktur;  

7. Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi mahasiswa Program Sarjana/Magister/Doktor 

bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh program Studi;  

8. Program Studi melaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang telah 

disetujui oleh Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan Dekan/Direktur; 

9.   Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dipimpin oleh Ketua Tim Penguji (Pembimbing I) 

yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu  90 - 120 menit; 

10.  Jumlah penguji ujian skripsi/tesis/disertasi maksimal adalah 5 orang, terdiri atas ; 

komisi pembimbing 2 orang dan penguji 3 orang, tingkat kehadiran penguji minimal 
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1 orang, agar ujian dapat berlangsung;  

11. Mahasiswa menyampaikan ringkasan skripsi/tesis/disertasi dihadapan penguji 

minimal 15-20  menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji; 

12.  Penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi meliputi: 

a. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/ atau nilai 

penerapannya;  

b. Kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, 

dan penguasaan dasar teori; dan  

c. Kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, 

batasan penelitian, dan kesimpulan. 

13. Nilai hasil Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi didasarkan pada penilaian, meliputi ; 

Presentasi, Tingkat Penguasaan Materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran   

terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya; 

14.  Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 – 100 yang dikonversi 

dalam nilai huruf; 

15. Nilai ujian tesis harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian Tesis/Disertasi 

yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi; 

16. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Skripsi dengan nilai minimal C,  Tesis dengan 

nilai minimal B dan Disertasi dengan nilai minimal B+. Bagi mahasiswa yang tidak 

lulus  diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali lagi dalam jangka 

waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum 

berakhir; dan 

17.  Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, 

maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/drop out. 

 

4.1.10.3. Persyaratan Kelulusan 

1. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan 

jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, IPK 

minimal 2,00,  tidak ada nilai E,  nilai D paling banyak 10 % dari jumlah SKS yang 

ditempuh, dan telah lulus ujian akhir; 
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2. Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus  apabila memenuhi persyaratan 

telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK  minimal  3,00,  nilai  

C paling banyak  10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir; 

3. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan 

telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK  minimal  3,50, nilai  

B paling banyak  10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian  

akhir; 

4. Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 

diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI; 

5. Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan 

6. Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib 

diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar akademiknya. 

 

4.1.10.4. Hasil Ujian Akhir 

1. Hasil ujian akhir (skripsi/tesis/disertasi) dinyatakan dalam bentuk:  

a. Lulus dengan nilai paling rendah C untuk Sarjana dan B untuk Magister serta 

B+ untuk Doktor; atau  

b. Tidak lulus.  

2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk 

menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir;  

3. Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada program 

Sarjana/Magister/Doktor diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir 

yang bersangkutan;  

4. Pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program 

Studi/Bagian;  

5. Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas 

akhir; dan  

6. Apabila belum memenuhi ayat (5) atas kelalaian mahasiswa tersebut, maka 

mahasiswa wajib melaksanakan ujian akhir ulang. 
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4.1.11. Prediket Lulus 

1. Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat 

kelulusan; 

2. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan 

ujian akhir;  

3. Predikat kelulusan untuk mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, 

Magister, Doktor, dan Spesialis yang dimaksud pada angka 2, adalah:  

Predikat Kelulusan Mahasiswa UNRI 
Program Indeks Prestasi Predikat Keterangan 
Sarjana/ 
Diploma 
Empat/ 
Diploma 

Tiga 
 

4,00 Summa Cum 
Laude (Sangat 
Terpuji) 

1) Masa studi tidak lebih 8 
semester efektif 
Sarjana/Diploma Empat 
dan 6 semester efektif 
untuk Diploma Tiga  

2) Pernah mendapat 
penghargaan terbaik yang 
diputuskan oleh Universitas 

3,50 < IPK < 4,00 Cum Laude 
(Dengan 
Pujian)  

1) Tidak mempunyai nilai 
mata kuliah lebih rendah 
dari B- dan tanpa ada nilai 
perbaikan; 

2) Menyelesaikan program 
studinya dalam waktu tidak 
lebih dari 8 (delapan) 
semester efektif 
Sarjana/Diploma Empat 
dan 6 semester efektif 
untuk  Diploma Tiga; dan   

3) untuk alih program 
mengacu kepada syarat dan 
ketentuan yang berlaku.  

2,75 < IPK ≤ 3,50 Sangat 
Memuaskan 

1) Tidak mempunyai nilai 
mata kuliah lebih rendah 
dari C; dan  

2) Menyelesaikan program 
studinya dalam waktu tidak 
lebih dari 10 (sepuluh) 
semester efektif Program 
Sarjana/Diploma Empat 
dan 8 (delapan) semester 
efektif untuk  Diploma Tiga 

2,00 < IPK ≤ 2,75 Memuaskan  
Magister/ 

Doktor 
 
 
 
 
 

4,00 Summa Cum 
Laude (Sangat 
Terpuji) 

1) Lama masa studi kurang 
dari 4 (empat) semester 
untuk Program Magister 
dan lama masa studi 6 
(enam) semester untuk 
Program Doktor;  

2) Memiliki kepribadian yang  
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dinilai istimewa oleh Komisi 
Pembimbing,  Program 
Studi, Program Pasca-
sarjana dan penguji lainnya; 
dan  

3) Telah mempublikasikan/ 
menerbitkan minimal 2 
(dua) karya ilmiah pada 
jurnal nasional teakreditasi 
dan/atau jurnal inter-
nasional bereputasi.  

3,75 ≤ IPK < 4,00 Cum Laude 
(Dengan 
Pujian)  

(1) Nilai tesis/disertasi A;  
(2) Tidak mempunyai nilai 

mata kuliah lebih rendah 
dari B  dan/atau tidak 
pernah mengulang mata 
kuliah; dan  

(3) Lama masa studi 
kurang dari 4 (empat) 
semester untuk Program 
Magister dan tidak pernah 
mengulang mata kuliah 
serta lama masa studi 
kurang dari 8 (delapan) 
semester untuk Program 
Doktor. 

3,50 ≤ IPK < 3,75 Sangat 
Memuaskan 

1) Tidak mempunyai nilai 
mata kuliah lebih rendah 
dari B;  

2) Menyelesaikan 
pendidikannya kurang dari 
dari (6) enam semester 
secara terus menerus untuk 
Program Magister dan 
menyelesaikan pendi-
dikannya kurang dari dari 
10 (sepuluh) semester 
secara terus menerus untuk 
Program Doktor dan/atau 
IPK > 3,74 dengan 
menyelesaikan pendidikan 
kurang dari 8 (delapan) 
semester untuk Program 
Magister, dan 
menyelesaikan pendidikan 
kurang dari 12 (dua belas) 
semester untuk Program 
Doktor. 

3,00 ≤ IPK < 3,50 Memuaskan  
Profesi dan 

Spesialis 
3,51 ≤ IPK ≤ 4,00 Cum Laude 

(Dengan 
pujian) 

Masa studi maksimum 
program studi 

2,76 ≤ IPK ≤ 3,50 Sangat 
memuaskan 
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2,00 ≤ IPK ≤ 2,75 Memuaskan  
 

4. Wisudawan yang diyudisium dengan urutan predikat kelulusan dan masa studi 

serta wisudawan terbaik pada setiap Fakultas diberikan penghargaan oleh UNRI; 

dan 

5. Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dilakukan apabila:  

a. predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan 

b. masa studi tidak melebihi 6 (enam) semester untuk Program Doktor, 4 

(empat) semester untuk Program Magister, 9 (sembilan) semester untuk 

Program Sarjana dan 6 (enam) semester untuk Diploma Tiga. 

 

4.1.12. Masa Studi 

1. Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) 

semester;  

2. Masa studi Program Diploma Empat/Sarjana maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 

(empat belas) semester; 

3. Masa studi program profesi diatur tersendiri dengan peraturan Rektor; 

4. Masa studi Program Magister  dan spesialis satu maksimal 8 semester (4 tahun);  

5. Masa studi program Doktor dan spesialis dua maksimal 12 (dua belas) semester (6 

tahun);  

6. Penyelesaian studi Program Pascasarjana Magister dan Doktor dapat dilakukan 

dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) by Course atau (b) by Research;  

7. Aturan penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana Magister dan 

Doktor jalur by Research dibuat dalam aturan terpisah; dan  

8. Mahasiswa boleh terdaftar pada lebih dari satu program studi di lingkungan 

UNRI dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Surat Keputusan 

Rektor. 

 

4.1.13. Alih Program 

1. Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan Diploma ke 

Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan 

ketentuan tersendiri oleh UNRI;  

2. Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke 
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Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh 

fakultas/jurusan/program studi; dan  

3. Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur. 

 

4.1.14. Pindah Program Studi 

1. Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:  

a. dalam Fakultas;  

b. antar Fakultas dalam lingkungan UNRI;dan  

c. antar Universitas.  

2. Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal 

berikut:  

a. persyaratan akademik;  

b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan 

c. relevansi bidang studi yang bersangkutan. 

3. Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus 

memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang 

bersangkutan dan diterima oleh Jurusan/ Program Studi/ Bagian yang dituju dan 

disahkan oleh Dekan Fakultas/Koordinator Program yang bersangkutan; dan 

4. Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di program studi asal paling 

kurang 4 (empat) semester. 

5. Mahasiswa yang akan pindah program studi antar Fakultas/Program di UNRI 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.   mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas/Program asal dan 

Fakultas/Program yang dituju;  

b.    memperoleh izin pindah dari Dekan/Koordinator Program asal dan diterima 

oleh fakultas yang dituju;  

c.    perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dibenarkan satu kali; 

d.    memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan 

oleh Fakultas/Program; dan 

e.    perpindahan program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.  

 

6. Perpindahan mahasiswa Sarjana dari suatu Jurusan/Program Studi/Bagian di 

luar UNRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
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a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor UNRI dengan 

tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju, setelah 

memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;  

b. berasal dari perguruan tinggi negeri dan/atau berasal dari perguruan tinggi 

swasta yang program studi berakreditasi A;  

c. terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di Perguruan 

Tinggi asal;  

d. mempunyai nilai IPK minimal 2.75; dan  

e. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana 

ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Program yang bersangkutan.  

7. Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada angka 

dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas dan 

program studi yang dituju;  

8. Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada angka 2 

diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:  

a. mendaftar pada BAK sesuai prosedur yang berlaku;  

b. diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di UNRI;  

c. kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh 

fakultas/program yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh 

Rektor; dan  

d. membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana 

layaknya mahasiswa baru.  

9. Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk 

pindah ke Program Magister, profesi, Doktor, dan spesialis diatur oleh 

fakultas/jurusan/Program studi yang bersangkutan.  

10. Mahasiswa yang pindah program studi ke luar UNRI dapat diberikan setelah 

mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Dekan/Direktur Program 

Pascasarjana dan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan. 

11. Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan 

Pasal 65, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UNRI. 

12. Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (drop out) dari UNRI tidak dapat 

diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan 

pernah kuliah di UNRI oleh Rektor dan transkrip akademik yang telah 
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diambilnya dikeluarkan oleh Dekan. 

 

4.1.15. Berhenti Studi Sementara 

1. Mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa 

langkau) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor UNRI dan 

tidak membayar UKT;  

2. Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi 

dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor UNRI;   

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan 

sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan;  

4. Berhenti studi sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 

satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah 

kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI;   

5. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak 

ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka 

langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi drop out;  

6. Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin 

Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan 

ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang 

bersangkutan;  

7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud 

tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan 

dari Universitas; dan  

8. Mahasiswa yang alpa studi wajib melakukan her-registrasi pada semester 

berikutnya.  

 

4.1.16. Penasehat Akademik 

Penasehat akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk: 

1. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan 

administrasi akademik universitas, fakultas dan jurusan serta program studi; 

2. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana 
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studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, 

serta menyetujui mata kuliah yang diambil; 

3. memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara 

belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, 

sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu; 

4. menyediaan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat 

kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS 

dan sebelum UAS;  

5. mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur 

setiap akhir semester kepada ketua jurusan/bagian untuk diteruskan kepada 

Dekan; dan 

6. memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti 

masalahnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa 

tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.  

7. Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Proram 

Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian; dan 

8. Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 

orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.  

9. Penasehat akademik dapat diganti, apabila:  

a. sakit, atau berhalangan tetap;  

b. mendapat tugas belajar;  

c. pindah tugas;  

d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan  

e. lalai melaksanakan tugas sebagai penasehat akademis.  

10. Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada angka 9, 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas 

usul Ketua Jurusan/ Program Studi/bagian. 

 

4.2. Tempat-Tempat untuk Mendapat Informasi dan Penasehat 

No. Masalah Tempat 

1. Keluhan Akademik Dekan/Wakil Dekan Bidang 

Akademik/Ketua Jurusan/Koordinator 

Program Studi 
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2. Pengisian KRS Online/PA/Koordinator Program 

Studi/Ketua Jurusan 

3. Penggantian Mata Kuliah Online/PA/Koordinator Program 

Studi/Ketua Jurusan 

4. Penghapusan Mata Kuliah Online/PA/Koordinator Program 

Studi/Ketua Jurusan 

5. Masa Langkau Dekan/BAK 

6. Masalah Ujian Akhir Dekan/Wakil Dekan Bidang 

Akademik/Ketua Jurusan/Koordinator 

Program Studi 

7. Kekeliruan Nilai/IP/IPK/Transkrip 

Nilai 

BAK/Wakil Dekan Bidang 

Akademik/Bagian Akademik dan 

Kerjasama/Bagian/Sub. Bagian Akademik 

Fakultas/Dosen yang yang bersangkutan 

8. Penentuan Penasehat Akademis Ketua Jurusan 

9. Pembayaran UKT BUK/Bagian Keuangan 

10. Pengobatan Rumah Sakit Universitas Riau 

11. Bimbingan dan Konseling Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, 

Alumni, dan Kerjasama Fakultas untuk 

Program Diploma dan Sarjana, serta Wakil 

Direktur Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan untuk Program 

Pascasarjana 

12. Pramuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni /Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama 

Fakultas 

13. KUKERTA Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

14. Beasiswa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni /Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama 

Fakultas 

15. Koperasi Mahasiswa Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, 

Alumni, dan Kerjasama Fakultas/Koperma 

16. Organisasi Mahasiswa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
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Alumni /Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama 

Fakultas 
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4.3. Contoh-contoh Kartu Administrasi Pendidikan 
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BAB V 

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 

DAN SANKSI AKADEMIK 
 

5.1. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus dan Sanksi Akademik 

Tata tertib sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Riau sebagai berikut: 

 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU 
NOMOR 109/J19/AK/2003 

 
TENTANG 

 
PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS 

 
REKTOR UNIVERSITAS RIAU 

 
Menimbang : 1.  bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 
dan rohani, berkepribadian yang kokoh dan mandiri serta 
mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan, maka diperlukannya adanya peraturan yang 
berlaku bagi semua warga kampus; 

  2. bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, maka warga kampus Universitas Riau 
harus selalu mencerminkan sikap ilmiah yang sesuai dengan 
norma dan etika kehidupan kampus, oleh karena itu 
diperlukan suatu ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan 
Kampus Universitas Riau; 

  3. Bahwa peraturan tata tertib dimaksud adalah sebagai 
pedoman bagi seluruh warga kampus Universitas Riau dalam 
bersikap dan bertingkah laku baik di dalam maupun di luar 
kampus, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu 
Keputusan Rektor Universitas Riau; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai; 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

  5. Keputusan Presiden Nomor 258/M/2001 tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Riau; 

  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
206/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas 
Riau; 

  7.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 

  8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 
77/PT.22/D/02.01/1983 tanggal 25 Maret 1983 tentang Tata 
Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau; 

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 009/O/2003 
tentang Statuta Universitas Riau; 

 : 2. Hasil Rapat Senat Universitas Riau tanggal 7 Mei 2003; 
 

Memutuskan 
 

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS 
RIAU 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pengertian 

 
Pasal 1 

 
1. Yang dimaksud dengan kehidupan kampus adalah keseluruhan dari sistem dan 

didikan di lingkungan Universitas Riau serta ruang lingkupnya dimana warga 
kampus melakukan kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler dalam mencapai tujuan 
institusional perguruan tinggi; 

2. Warga kampus meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Pimpinan adalah jabatan structural/non struktural di tingkat Universitas 

Riau, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi/Laboratorium; 
b. Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan fungsi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; 
c. Karyawan Administrasi adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis dalam 

kegiatan non akademik; 
d. Mahasiswa adalah semua peserta didik yang terdaftar mengikuti program 

pendidikan serta yang ikut program khusus di Universitas Riau; dan 
e. Anggota masyarakat yang secara normal diikutsertakan dalam pembinaan 

kehidupan kampus sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Riau. 
 

Pasal 2 
Maksud dan Tujuan 

 
Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini dimaksudkan untuk: 
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1. Menjadi pedoman bagi setiap warga kampus dalam melaksanakan aktivitas Tri 
Dharma Perguruan Tinggi; 

2. Dapat terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dalam suasana yang kondusif dan penuh 
ketenangan bagi masyarakat kampus; dan 

3. Dapat terbentuknya manusia ilmiah yang Pancasilais, berbudi luhur, berperan 
dalam pembangunan bagi kejayaan bangsa dan Negara. 
 

Pasal 2 
Maksud dan Tujuan 

 
Peraturan Tata Tertib ini meliputi semua ketentuan-ketentuan yang mengatur 
sikap/perilaku, kewajiban, hak, larangan, sanksi, dan penghargaan yang harus 
dipedomani dan ditaati seluruh warga kampus Universitas Riau. 
 
 

BAB II 
NORMA TINGKAH LAKU 

 
Pasal 4 
Umum 

 
1. Tingkah laku warga kampus dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan 

norma-norma dan nilai Pancasila; 
2. Setiap warga kampus harus menghargai dan mentaati norma-norma keagamaan, 

adat istiadat, moral, etika, dan susila sesuai dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku; 

3. Setiap warga kampus harus jujur dalam proses belajar dan mengajar, meneliti, 
membuat karya tulis dan dalam melakukan tindak lain yang menyangkut nama 
Universitas Riau; 

4. Setiap warga kampus harus sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di Universita Riau; 

5. Setiap warga kampus berdisiplin dalam melaksanakan tugas-tugas Universita 
Riau; 

6. Setiap warga kampus harus loyal dan berdedikasi penuh terhadap Universitas 
Riau; dan 

7. Setiap warga kampus harus memelihara seluruh harta kekayaan Universita Riau. 
 

Pasal 5 
Khusus 

 
1. Dosen/Staf Pengajar 

a) Setiap dosen harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di 
dalam PP Nomor 10 Tahun 1979, dan PP Nomor Tahun 1980; 

b) Setiap dosen harus memiliki motivasi untuk mengembangkan IPTEK, Seni, 
dan IMTAQ; 

c) Setiap dosen harus memiliki sikap dan kejujuran ilmiah dan etika 
professional dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya ilmiah, 
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dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekstra 
kurikuler; 

d) Setiap dosen harus memiliki sikap menghargai kebebasan akademis, dan 
kebebasan mimbar akademik yang berlaku di kampus Universitas Riau 
dengan rasa tanggung jawab; 

e) Setiap dosen harus bersikap sopan, saling hormat-menghormati dan 
menghargai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 

f) Setiap dosen mewujudkan sikap keteladanan kepada mahasiswa, karyawan 
administrasi, dan masyarakat sekitarnya; 

g) Setiap dosen harus menunjukkan wibawa sebagai seorang pendidik; 
h) Setiap dosen harus memiliki loyalitas dan berdedikasi terhadap tugas-tugas 

yang diembankan kepadanya; dan 
i) Setiap dosen harus menjunjung tinggi martabat Universitas Riau pada situasi 

dan kondisi apapun. 
 

2. Karyawan 
a) Setiap karyawan administrasi harus memiliki disiplin dan tanggung jawab 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana 
yang diatur di dalam PP Nomor 10 Tahun 1979, dan PP Nomor 30 Tahun 
1980; 

b) Setiap karyawan administrasi harus melaksanakan tugas dan memberikan 
pelayanan yang baik yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan 
tata kerja dan hirarki jabatannya; 

c) Setiap karyawan administrasi harus bekerjasama saling homat-menghormati 
dan menghargai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 

d) Setiap karyawan administrasi harus bersikap hormat, patuh, dan jujur dalam 
melaksanakan tugas serta memberikan bimbingan pada bawahan; dan 

e) Setiap karyawan administrasi harus mampu menjunjung tinggi norma 
kehidupan kampus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 
 

3. Mahasiswa 
a) Setiap mahasiswa harus memahami kebebasan akademik sebagai kebebasan 

dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan argumentasi ilmiah, rasional, 
objektif, dan bertanggung jawab; 

b) Setiap mahasiswa harus bersikap terbuka dan menerima kebenaran 
pendapat atau pemikiran orang lain dan tidak bersikap emosional; 

c) Setiap mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis harus bersikap jujur, 
disiplin, dan senantiasa mematuhi peraturan serta kebijaksanaan yang 
berlaku di Universitas Riau; 

d) Setiap mahasiswa harus dapat memelihara peraturan di lingkungan 
Universitas Riau; 

e) Setiap mahasiswa harus bersikap sopan santun dan menjunjung tinggi etika, 
mental, dan harkat serta martabat Universitas Riau; dan 

f) Setiap mahasiswa berkewajiban melaksanakan dan mengikuti struktur 
organisasi lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pedoman serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 
KEWAJIBAN 

Pasal 6 
 

1. Setiap warga kampus berkewajiban untuk bekerjasama dalam rangka mencapai 
tujuan Universitas Riau melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

2. Semua warga kampus berkewajiban menjaga integritas sivitas akademika dan 
mempertahankan nama baik dan kehormatan almamater; 

3. Setiap warga kampus berkewajiban mematuhi semua ketentuan atau peraturan 
yang berlaku demi terciptanya kehidupan kampus yang kondusif; 

4. Semua warga kampus berkewajiban ikut serta menciptakan dan menegakkan 
disiplin nasional dalam rangka peningkatan ketahanan nasional; 

5. Semua warga kampus berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan 
prasarana serta seluruh harta kekayaan Universitas Riau; dan 

6. Semua warga kampus berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dan 
kebersihan lingkungan kampus. 

 
 

BAB IV 
HAK 

 
1. Dosen 

a) Setiap dosen berhak memperoleh pembinaan dan kesejahteraan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

b) Setiap dosen berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan diri sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

c) Setiap dosen berhak mempertahankan hasil karya ilmiah sesuai dengan 
norma dan kaedah ilmiah yang belaku; 

d) Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan atas segala prestasi dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e) Setiap dosen berhak memperoleh pendidikan lanjutan sesuai aturan yang 
berlaku; dan 

f) Setiap dosen berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Riau 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Karyawan Administrasi 
a) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh pembinaan kesejahteraan 

menurut ketentuan yang berlaku; 
b) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh perlindungan dan 

pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c) Setiap karyawan administrasi berhak mendapatkan penghargaan atas segala 

prestasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
d) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh pendidikan lanjutan 

sesuai dengan aturan yang berlaku; dan 
e) Setiap karyawan berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas 

Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Mahasiswa 

a) Setiap mahasiswa memperoleh pendidikan, melakukan penelitian dan 
menjalankan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler 
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; 
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b) Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dan latihan sesuai dengan 
minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan 
fasilitas yang tersedia; 

c) Setiap mahasiswa berhak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan 
saran, pendapat dan keinginan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku; 

d) Setiap mahasiswa berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas 
Riau dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e) Setiap mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi 
kemahasiswaan intra Universitas Riau; 

f) Mahasiswa penyandang cacat fisik berhak memperoleh layanan khusus 
sesuai dengan kemampuan Universitas Riau; dan 

g) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
 

BAB V 
PELANGGARAN 

 
Pasal 8 

Larangan Umum 
 
Setiap warga kampus Universitas Riau dilarang: 
1. Menghambat atau menggangu kelancaran kegiatan Universitas Riau; 
2. Menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan di kampus Universitas Riau; 
3. Mengotori, merusak sarana dan prasarana Universitas Riau; 
4. Menyalahgunakan fasilitas/dana yang disediakan Universitas Riau; 
5. Mengedarkan, memakai/menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba, 

minuman keras, dan melakukan judi atau sejenisnya; 
6. Berbuat asusila, melanggar HAM serta menjatuhkan harkat dan martabat 

kemanusiaan; dan 
7. Melanggar ketentuan hokum pidana. 

 
Pasal 9 

Larangan Khusus 
 
1. Dilarang mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium , 

pengkajian, penelitian, administrasi, acara keagamaan, kesenian, olahraga, 
pendidikan politik, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya; 

2. Dilarang menggunakan sesuatu organisasi secara formal atau informal untuk 
melaksanakan kehendak seseorang atau kelompok tertentu; 

3. Dilarang menghalang/menghambat petugas Universitas Riau atau petugas 
pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui pimpinan Universitas 
Riau; 

4. Dilarang melakukan perbuatan curang dalam melaksanakan penyelenggaraan 
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan 

5. Dilarang mengganggu kegiatan seremonial Universitas Riau seperti upacara 
pelantikan, Dies Natalis, dan Wisuda. 
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BAB VI 
SANKSI 

 
Pasal 10 

 
1. Sanksi untuk Dosen 

a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan; 
b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang 

ditimbulkannya; 
c) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, baik yang bernilai akademis 

maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas Riau untuk jangka 
waktu maksimal 12 (dua belas) bulan; 

d) Penangguhan semuai kegiatan akademis, administratif, dan kenaikan 
pangkat/fungsional dan waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

e) Dicabut jabatan fungsional dan struktural; 
f) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
g) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus. 

2. Sanksi untuk Karyawan Administrasi 
a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan; 
b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang 

ditimbulkannya; 
c) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, baik yang bernilai akademis 

maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas Riau untuk jangka 
waktu maksimal 12 (dua belas) bulan; 

d) Penangguhan semua kegiatan akademis, administratif dan kenaikan pangkat 
struktural dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

e) Dicabut jabatan dan struktural bagi yang  memegang jabatan struktural; 
f) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
a) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus. 

3. Sanksi untuk Mahasiswa 
g) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan; 
h) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang 

ditimbulkannya; 
i) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, baik yang bernilai akademis 

maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas Riau untuk jangka 
waktu maksimal 12 (dua belas) bulan; 

j) Penangguhan semua kegiatan akademis, administrasi, dan ekstrakurikuler 
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

k) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 

l) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus. 
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Pasal 12 
Pemberian Sanksi 

 
1. Sanksi diberikan Rektor Universitas Riau atan pejabat yang ditunjuknya kepada 

warga kampus yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus; dan  
2. Sanksi yang menyangkut hajat hidup warga kampus diberikan Rektor Universitas 

Riau setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas Riau. 
 

 
BAB VII 

 
Pasal 13 

Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib 
 
1. Terhadap warga yang melakukan yang bertentangan dengan Pasal 4, 5, dan 6, 

dan/atau melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 8 dan 9 
Peraturan ini, Rektor Universitas Riau dapat membentuk Tim Penyelesaian 
sesuai dengan kebutuhan; dan 

2. Terhadap perbuatan tertangkat tangan, Rektor Universitas Riau atau Pimpinan 
Fakultas dapat menjatuhkan sanksi langsung tanpa melalui Tim. 

 
Pasal 14 

Tugas dan Kewajiban Tim 
 
1. Tim berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang 

diajukan kepadanya dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam pemeriksaan serta 
mengajukan rekomendasinya ke Rektor Universitas Riau; dan  

2. Berkas laporan harus diserahkan kepada Rektor Universitas Riau  selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Tim menyelesaikan siding 
dan menyiapkan rekomendasinya. 

 
Pasal 15 

Pelaksanaan Sanksi 
 
1. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan 

Kampus ini, baik Rektor lainnya yang berwenang memberikan sanksi harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim dan Senat 
Universitas Riau; 

2. Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu Surat Keputusan Rektor Universitas 
Riau dan/atau Surat Keputusan Pimpinan Universitas Riau lainnya yang 
berwenang; dan 

3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan pemberian 
sanksi yang diberikan, warga kampus dapat mengajukan keberatan dan/atau 
keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi. 
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BAB VII 
PENGHARGAAN 

 
Pasal 16 

Pengertian 
 
Penghargaan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang dan/atau 
kelompok warga kampus Universitas Riau berdasarkan prestasi dan dedikasi yang 
dicapainya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
 

Pasal 17 
Bentuk Penghargaan 

 
1. Bentuk penghargaan bagi dosen dan karyawan administrasi dapat berupa 

promosi, pemberian piagam, hadiah benda/uang, bintang/tanda jasa, dan 
prioritas serta fasilitas lainnya; dan 

2. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa: piagam, hadiah benda/uang, 
beban uang kuliah, beasiswa dan fasilitas lainnya, sesuai dengan prestasi yang 
dicapainya. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

 
Pasal 18 

 
1. Bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib ini 

diusahakan penyelesaian secara berjenjang di tingkat Fakultas/Universitas, jika 
tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan 
dengan pihak berwenang; 

2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercakup dalam Pasal-Pasal dan Ayat-Ayat 
pada Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini merupakan pedoman dan 
garis kebijaksanaan Pimpinan Universitas Riau yang sifatnya mengikat dan wajib 
ditaati oleh segenap warga kampus; dan 

3. Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan 
Kampus ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Universitas Riau 
setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Riau. 
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Pasal 19 
 
1. Bahwa segala ketentuan dan Peraturan Tata Tertib Kehidupan yang berlaku 

sebelumnya dengan telah disahkan Tata Tertib ini, maka peraturan-peraturan 
yang berlaku sebelumnya  dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan 
tidak berlaku lagi; dan 

2. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Pekanbaru 
Pada tanggal : 06-08-2003 
Rektor, 
 
 
Prof. Dr. Muchtar Achmad, M.Sc 
NIP 130 527 688 

Tembusan 
Disampaikan dengan hormat kepada: 
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta; 
2. Dirjen. Dikti Depdiknas RI di Jakarta; 
3. Sdr. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Riau; 
4. Sdr. Kepala Lembaga/Biro di lingkungan Universitas Riau; 
5. Arsip 
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5.2. Pernyataan  Tri Prasetya Mahasiswa Universitas Riau 

 

PERNYATAAN 

TRI PRASETYA MAHASISWA 

UNIVERSITAS RIAU 

 

SAYA BERJANJI DENGAN SESUNGGUHNYA: 
 

1. BAHWA SAYA AKAN MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-

UNDANG DASAR 1945, DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA. 

2. BAHWA SAYA AKAN MENJADI WARGA KAMPUS YANG MENJUNJUNG TINGGI 

NAMA SERTA MARTABAT UNIVERSITAS RIAU, DAN PATUH KEPADA SEGALA 

PERATURAN SERTA KETENTUAN YANG BERLAKU. 

3. BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA DAN KEMAMPUAN UNTUK 

MENYELESAIKAN STUDI PADA WAKTUNYA. 

 

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KEKUATAN LAHIR BATHIN 

KEPADA SAYA UNTUK MELAKSANAKAN JANJI INI. 

 

 

Mengetahui:      Pekanbaru, …………………………………... 

Rektor Universitas Riau,    Yang berjanji, 

 

 

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, M.Sc   ____________________________________ 

NIP 196208151988031002    NIM  
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BAB VI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

 

6.1.   Visi dan Misi 

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Riau maka FKIP 
Universitas Riau merumuskan visi, misi, dan tujuannya sebagaimana tercantum 
dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau, Nomor :  935a /UN19.5.1.1.5/TU/2016. 

Visi  

Fakultas riset yang unggul dan bermartabat dalam bidang keguruan dan 
pendidikan di Asia Tenggara  tahun 2035 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk 
menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dan 
berdaya saing. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menyelesaikan masalah 
keguruan dan pendidikan daerah dan nasional. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi 
dalam pembangunan di bidang keguruan dan pendidikan daerah dan 
nasional. 

 
Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dan 
berdaya saing. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan 
masalah keguruan dan pendidikan daerah dan nasional. 

3. Meningkatkan mutu layanan dalam pembangunan di bidang keguruan dan 
pendidikan bagi masyarakat 

 
6.2.  Pimpinan Fakultas 

Dekan      : Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd 
Wakil Dekan Bidang Akademik  : Dr. Zul Irfan, M.Si 
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Drs. Jasfar Jas, M.Pd 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, 
Kerjasama dan Alumni   : Dr. Mahdum Adnan, M.Pd 
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6.3.  Ketua dan Sekretaris Jurusan 

NO JURUSAN  JABATAN NAMA 

A Jurusan Ilmu Pendidikan Ketua  Drs. Arlizon, M.Pd 
Sekretaris  Drs. Zariul Antosa, M.Sn 

B Jurusan Pendidikan IPS Ketua  Drs. Kamaruddin, M.Si 
Sekretaris  Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si 

C Jurusan Pendidikan MIPA Ketua  Drs. Zuhri. D, M.Pd 
Sekretaris  Dr. Rozalinda, M.Si 

D Jurusan Pend. Olahraga Ketua  Drs. Ramadi, M.Kes 
Sekretaris  Ardiah Juita, S.Pd., M.Pd 

E Jurusan Pend. Bahasa Dan Seni Ketua  Dr. Hemandra, M.A 
Sekretaris  Dr. Hadriana, M.Pd 

 

6.4.   Koordinator Program Studi 

NO PRODI NAMA 
1 Pend. Guru Sekolah Dasar  Hendri Marhadi, S.E., M.Pd 
2 Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini  Ria Novianti, S.Pi, M.Pd 
3 Pend. Luar Sekolah Drs. Aswandi Bahar. M.Lib 
4 Bimbingan Konseling Dra. Rosmawati. M.Pd. Kons 
5 Pend. Ekonomi RM. Riadi, SE, Ak, M.Si 
6 Pend. Sejarah A s r i l,  S.Pd, M.Pd 
7 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan Sri Erlinda, S.IP, M.Si 
8 Pend. Bahasa Inggris Drs. Masyhur, M.Ed. 
9 Pend. Bahasa dan Sastera Indonesia Dr. Mangatur Sinaga, M.Hum 

10 Pend. Bahasa Jepang Nana Rahayu, B. Com. M.Si 
11 Pend. Matematika Dr. Kartini, M.Si 
12 Pend. Biologi Dr. Evi Suryawati, M.Pd 
13 Pend. Kimia Abdullah, S.Si, M.Si 
14 Pend. Fisika Dr. Fakhruddin, S.Si, MT 
15 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Aref Vai, S.Pd., M.Pd 
16 Pend. Kepelatihan Olaraga Ni Putu Nitawijayanti, M.Pd 
17 Magister Pendidikan Ekonomi Dr. Suarman, M.Pd 
18 Magister Pendidikan Matematika Yenita Roza, Ph.D 
19 Magister Pendidikan Kimia Dr. Maria Erna, M.Si 
20 Magister Pendidikan Fisika Nur Islami, Ph.D 
21 Magister Pendidikan Biologi Dr. Wan Syafii, M.Si 
22 Magister Pendidikan IPA  

 

6.5.  Tata Usaha  

Kepala Bagian Tata Usaha  : Asmialis, S.Pd 
Kasubag Akademik   : Ahmad Faisal, S.Kom 
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Kasubag Umum dan Perlengkapan : Margaus, S.Pd 
Kasubag Kepeg. dan Keuangan : Muhammad Zaini, S. Kom 
Kasubag Kemahasiswaan  : Ike Shinta Elvina, SE. Ak 
 

6.6.  Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) 

Ketua UPPL    : Drs. Zahirman, M.H 
Sekretaris UPPL   : Dra. Titi Solfitri, M.Ed 

 

6.7.  Dosen FKIP Universitas Riau 

6.7.1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Neni Hermita, S.Pd, M.Pd 0027028404 19840227 200912 2001 III/b 
2 Dr. M. Jaya Adi Putra, M.Pd 0023107804 19781023 201012 1002 III/b 
3 Drs. Syahrifuddin, M.Si 0007125909 19591207 198603 1003 III/d 
4 Dra. Gustimal Witri, M.Pd 0025066010 19600625 198601 2003 III/c 
5 Drs. H. Lazim.N, M.Pd 0019125506 19551219 198012 1001 III/c 
6 Drs. Zariul Antosa, M.Sn 0021066504 19650621 199103 1004 III/c 
7 Jesi Alexander, M.Pd 0009048007 19800409 200812 2002 III/c 
8 Hendri Marhadi, M.Pd 0015038002 19800315 200812 1001 III/c 
9 Mahmud Alpusari, M.Pd 0013107905 19791013 200812 1002 III/c 

10 Eddy Noviana, S.Pd, M.Pd 0020118201 19821120 200912 1004 III/c 
11 Otang Kurniaman, S.Pd, M.Pd 0018058303 19830518 200912 1005 III/c 
12 Erlisnawati, S.Pd, M.Pd 0003028305 19830203 201012 2004 III/c 
13 Zetra Hainul Putra, S.Si, M.Sn 0022068503 19850622 201212 1001 III/b 
14 Muhd. Fendrik, S.Pd, M.Pd 1013068801 19880613 201504 1001 III/b 
15 Guslinda, S.Pd, M.Pd 003007409 19740430 201409 2001 III/a 
16 Zufriady, S.Sn, M.Pd 0001017815 19780101 201409 1005 III/a 
17 Eva Astuti M, S.Pd., M.Pd    

 

6.7.2. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Daviq Chairilsyah, M.Si 0005077607 19760705 200912 1001 III/b 
2 Dr. Rita Kurnia, M.Ed 0025046714 19670425 201409 2001 III/a 
3 Drs. Wusono Indarto, M.Pd 0003065306 19530603 198103 1002 IV/a 
4 Drs. Zulkifli N. M.Pd 0029125917 19591229198503 1004 IV/a 
5 Devi Risma, M. Si 0024097508 19790416 200812 2001 III/b 
6 Hukmi, M. Hum 0024097508 19750924 200812 1002 III/b 
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7 Nurlita, S. Pd., M. Pd 0021067105 19710621 201012 2001 III/b 
8 Enda Puspitasari, S. Pd, M.Pd 0024028403 19840224 201012 2005 III/b 
9 Ria Novianti, S. Pi, M.Pd 0015117908 19791115 200812 2001 III/b 

10 Febrialismanto, S. Pd, M.Pd 0007028304 19830207 201212 1002 III/b 
11 Yeni Solfiah, S. Pd, M.Pd 0011068103 19810611 201404 2001 III/b 
12 Defni Satria, S. KM, M.Pd      NIDK:  8885110016  
13 Hilga Maria, S.Pd., M.Pd     

     
 

6.7.3. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Daeng Ayub, M.Pd 0017036106 19610317 198601 1003 IV/a 
2 Dr. Sumardi, M. Si 0009035704 19570309 198503 1001 IV/a 
3 Drs. Wilson, M. Si 0010085908 19590810 198410 1001 IV/a 
4 Drs. Jasfar Jas, M. Pd 0002085603 19560802 198012 1081 IV/b 
5 Dra. Desti Irja, M.Pd 0016105404 19541016 198503 2001 IV/a 
6 Drs. Aswandi Bahar.M. Lib 0005125705 19571205 198303 1001 IV/a 
7 Dra. Titi Maemunaty, M.Si 0020065704 19570620 198303 2001 IV/a 
8 Drs. Said Suhil Achmad, M.Pd 0006115805 19581106 198601 1002 IV/a 
9 Dra. Widiastuti, M. Pd 0022065403 19540622 198303 2001 III/d 

10 Ria Rizkia Alvi, M.Pd    
11 Masitha Ramadhani, M.Pd    

 

6.7.4. Program Studi Bimbingan Konseling (BK) 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Zulfan Syam, MS 0027065204 19520627 197903 1002 IV/d 
2 Drs. R. Arlizon, M.Pd 0011125906 19591211 198601 1003 IV/a 
3 Dra. Hj. Tri Umari, M.Si 0009096212 19620909 198601 2001 IV/a 
4 Dra. Hj. Elni Yakub, M.Si 0010036210 19620319 198603 2001 IV/a 
5 Dra. Rosmawati, M. Pd. Kons 0016115604 19561116 198601 2001 III/d 
6 Donal, S. Pd, M. Pd                            NIDK: 8894110016   
7 Roby Maiva Putra, S.Pd., M.Pd    

 

6.7.5. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Almasdi Syahza,M.P 0022086001 19600822 199002 1002 IV/e 
2 Prof. Dr. Caska, M.Si 0027036401 19640327 199002 1001 IV/c 
3 Prof. Dr. Makhdalena, M.Si, Ak 0003036202 19620303 199002 2001 IV/c 
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4 Dr. Suarman, M.Pd 0008125903 19591208 198602 1002 IV/b 
5 Dr. Sumarno, M. Pd, M.Si 0009026202 19620209 199803 1001 IV/b 
6 Dr.Gimin, M.Pd 0010096004 19600910 198703 1004 IV/b 
7 Dr. Sakdanur Nas, M.S 0031125709 19571231 198503 1018 IV/a 
8 Dr. Sri Kortikowati, M. Bus 0003026101 19610203 198503 2002 IV/a 
9 Dr. Gusnardi, SE ,M.Si, Ak 0007126704 19631020 198903 1002 III/d 

10 Dr. Henny Indrawati, SP, MM 0018067606 19760618 200604 2003 III/d 
11 Drs. Gani Hariana. M. Pd 0020106305 19570618 198702 1001 III/d 
12 Drs. Hendri Pides, M.Si 0026116403 19641125 199009 1001 III/c 
13 R.M. Riadi, SE. Ak, M. Si 0009097504 19750909 200501 1003 III/c 
14 Hardisem Syabrus, S.Pd, MM 0015127107 19711215 200604 1001 III/b 
15 Feny Trisnawati, SE, M. Si, Ak 0025048102 19810425 200501 2004 III/b 
16 Vionita Eka Lagasari, SE, M.Si      NIDK: 8803110016  
17 Brilliant Asmit, SP, MSM      NIDK: 8845110016  
18 M.Yogi Riantama Isjoni, SE.MM    
19 Lidia Wahyuni, SE, M.Si, Ak    

 

6.7.6. Program Studi Pendidikan Sejarah 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Isjoni, M. Si 0012125907  19591212 198503 1006 IV/e 
2 Dra. Bedriati Ibrahim, M.Si 0001105810 19580901 198403 2003 IV/c 
3 Drs. Ridwan Melay, M. Hum 0017065402 19540617 198503 1002 IV/a 
4 Drs. Kamaruddin, M.Si 0015036706 19670315 200501 1002 III/d 
5 Drs. Tugiman, MS 0029105502 19551029 198303 1002 III/c 
6 Ahmal, M. Pd 0013098102 19810913 200801 1011 III/b 
7 Bunari, S. Pd,  M. Si 0012067515 19750612 200812 1003 III/a 
8 Asril,  S.Pd. M.Pd 0001118003 19801101 200604 1004 III/a 
9 Asyrul Fikri, S.Pd., M.Pd  19910511 201803 1001 III/b 

10 Yuliantoro      NIDK: 8833110016  
11 Nurdiansyah, M.Pd    

 

6.7.7. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Sri Erlinda, S.IP, M.Si 0030077002 19700730 199903 2002 IV/a 
2 Dr. Hambali, M.Si 0022066601 19660622 199103 1005 IV/a 
3 Drs. Ahmad Edison, M.Si 0021046502 19650421 199303 1001 IV/a 
4 Drs. Zahirman, M.H 0024065503 19550624 198503 1001 III/d 
5 Jumili Arianto, S.Pd. MH 0011097710 19770911 200801 1006 III/a 
6 Supentri, S. Pd, M. Pd 0002068501 19850602 200812 1004 III/a 



 

  Universitas Riau 109 

 

7 Haryono, S. Pd., M.Pd 0022038401 19840322 200812 1002 III/a 
8 Saparen, S.Pd., M.H  NIDK : 8890310016   
9 Indra Primahardani, SH., M.H  NIDK : 8828410016  

 

6.7.8. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Fadly Azhar, Dipl., M.Ed 0018085704 19570818 198303 1003 IV/c 
2 Dr. Eliwarty, Mapp. L 0017126303 19631217 199002 2001 IV/c 
3 Dr. Effendi Gultom, MA 0025035403 19540325 198103 1004 IV/b 
3 Dr. Indah Tri Purwanti, M.Ap.L 0015026302 19630215 198811 2001 IV/b 
4 Dr. Mahdum, M. Pd 0012116002 19601112 198703 1004 IV/b 
5 Dr. Hadriana, M. Pd 0012086304 19630812 198703 2001 IV/a 
6 Dr. Jismulatif, SS, M.Hum 0012016704 19671201 199802 1001 IV/a 
7 Dr. H. Fakhri Ras, M.Ed 0005105506 19551005 198103 1009 IV/a 
8 Dr. Novitri, A. App.L 0009116203 19621109 199203 2001 III/c 
9 Dr. Dahnilsyah, SS, MA 0024116901 19671124 199802 1001 III/b 

10 Dr. Afrianto, S. Pd, M. Ed 0020067509 19750620 200812 1002 III/b 
11 Dr. Erni,  S.Pd, M. Hum 0031126612 19661231 199403 2003 IV/a 
12 Dra. Rumiri R. Aruan, M. Hum 0005066001 19600605 198611 2001 IV/b 
13 Dra. Atni Prawati, M. Ed 0005066503 19650605 199002 2001 IV/b 
14 Dra. Syofia Delfi, MA 0009026203 19620209 199810 2001 IV/a 
15 Drs. Marzuki, Dipl, IT, E.Ed 0004025501 19550204 198903 1001 III/c 
16 Drs. H. M. Syarfi, MA 0021076101 19610721 198811 1002 III/c 
17 Drs. Supriusman, MA 0012056203 19620512 199003 1002 III/c 
18 Drs. H. Masyhur, M. Ed 0012106104 19611012 199502 1001 III/c 
19 Desri Maria Subayak,  M. Hum 0013127302 19731213 199802 2001 III/c 
20 Fangiana Safitri Diah, SS, M.Ed 0017096703 19670917 199403 2001 III/b 
21 Maria Safriyanti,SS, M. Pd  19730325 201409 2002 III/a 

 

6.7.9. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Auzar,  MS 0008045403 19540408 198601 1001 IV/d 
2 Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd 0013106004 19601013 198603 1002 IV/d 
3 Prof. Dr. Hasnah Faizah, M.Hum 0027086809 19680827 199512 2001 IV/c 
4 Dr. Elmustian, MA 0016036204 19640316 199103 1013 IV/c 
5 Dr. Mangatur Sinaga, M.Hum 0031086205 19620831 198711 1001 IV/b 
6 Dr. Syafrial, M. Pd 0017046202 19620417 198603 1001 IV/a 
7 Dr. Charlina, M.Hum 0011106803 19681011 199303 2001 IV/a 
8 Dr. Dudung Burhanuddin, M.Pd 0016046502 19650416 199003 1005 III/c 
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9 Dr. Hermandra, S. Pd, MA 0023127703 19771223 200801 1010 III/b 
10 Drs. Abd. Razak, M.Pd 0024045605 19560424 198403 1004 IV/a 
11 Drs. H. Nursal Hakim, M.Pd 0006075503 19550706 198503 1001 IV/a 
12 Elvrin Septyanti, S. Pd, M. Pd  19890229 201404 2001 III/b 
13 Hadi Rumadi, S. Pd, M.Pd 0029088402 19840829 200812 1001 III/a 
14 Rezki Puteri Syahrani N F, M. Pd    
15 Zulhafizh, S.Pd., M.Pd    

 

6.7.10. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Arza Aibonotika, S.Si, M.Si 0018056910 19690512 200801 1006 III/b 
2 Dini Budiani, M. Ed   19850328201504 2001 III/b 
3 Hana Nimashita, SS, M. A 0002027901 19760202 200501 2002 III/a 
4 Zuli Laili Isnaini, SS. M.A 0002077906 19790702 200812 2003 III/a 
5 Nana Rahayu, B. Com. M. Si 0012077906 19790712 200812 2003 III/a 
6 Merri Selvia Basri, SS, M. Pd 0010017901 19790110 200501 2001 III/a 
7 Sri Wahyu Widiati, SS, M. Pd 0012118006 19801112 200812 2001 III/a 
8 Yenny Aristia Nasution, M. Si       NIDK: 8801310016   
9 Intan Suri, S.S,. M. Hum                           0012118006     NIDK: 8814110016   

 

6.7.11. Program Studi Pendidikan Matematika  

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Sehatta Saragih, M.Pd 0017106102 19680829 199308 1001 IV/c 
2 Dr. Putri Yuanita, M. Ed 0026106303 19631026 198602 2001 IV/c 
3 Dr. Atma Murni . M. Pd 0004106201 19621206 198703 2001 IV/b 
4 Dr. Zulkarnain, M.Pd 0016066503 19650626 199002 1001 IV/b 
5 Dr. Nahor Hutapea, M.Pd 0017106102 19611017 198702 1001 IV/a 
6 Yenita Rosa. Ph.D 0014066302 19630614 198601 2001 III/d 
7 Dr. Maimunah, M.Si 0015016206 19620115 198702 2001 III/c 
8 Dr. Kartini, S. Pd, M. Si 0003077207 19720703 200604 2002 III/c 
9 Dra. Armis, M. Pd 0002036102 19610302 198601 2001 IV/c 

10 Dra. Syofni, M. Pd 0006085901 19621004 198603 2002 IV/b 
11 Dra. Rini Dian Anggraini, M. Pd 0006126205 19650626 199902 1001 IV/b 
12 Dra. Titi Solfitri, M. Ed 0002066002 19600602 198603 2006 IV/b 
13 Dra. Jalinus, M. Pd 0013125401 19570604 198811 1001 IV/b 
14 Dra. Hj. Susda Heleni, M.Pd 0001096607 19660901 199103 2002 IV/b 
15 Drs. H. Elfis Suanto, M.Si 0001106602 19661002 199103 1003 IV/b 
16 Drs. Zuhri. D, M.Pd 0004065702 19570604 198811 1001 IV/a 
17 Drs. Suhermi, M. Pd 0014046114 19610414 198903 1002 III/d 
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18 Drs. Sakur, M. Ed 0007046402 19640407 199002 1001 III/d 
19 Syarifah Nur Siregar, M. Si 0014057904 19790514 200604 2001 III/a 

 

6.7.12. Program Studi Pendidikan Biologi 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Firdaus L.N, M. Si 0021056402 19640521 198903 1003 IV/d 
2 Dr. Suwondo, M.Si 0013016801 19680113 199103 1004 IV/b 
3 Dr. Yustina, M.Si 0009016110 19610109 199312 2001 IV/c 
4 Dr. Evi Suryawati, M.Pd 0027046404 19640427 198903 2002 IV/a 
5 Dr. Wan Syafii, M.Si 0020096503 19650920 198903 1001 IV/a 
6 Dr. Sri Wulandari, M.Si 0020126503 19651220 199103 2003 IV/a 
7 Dr. Imam Mahadi, M. Sc 0015046805 19680415 200801 1013 III/c 
8 Dr. Fitra Suzanti, S.Si, M.Si 9910006680 19730402 200003 2002 III/b 
9 Dra. Arnentis, M.S 0029115905 19591129 198603 2002 IV/b 

10 Dra. Yuslim Fauziah, M.S 0019075903 19590719 198610 2001 IV/a 
11 Drs. Nursal, M.Si 0007056402 19640507 199103 1003 IV/a 
12 Dra. Darmawati, M.Si 0015036803 19740907 200604 1002 IV/a 
13 Dra. Mariani Natalia, M.Pd 0022126301 19631222 198903 2002 IV/a 
14 Dra. Irda Sayuti, M.Si 0010096303 19630910 199103 2010 IV/a 
15 Dra. Elya Pebrita, M.Si 0008025902 19590208 198703 2002 III/d 
16 Dr. Ir. Zulfarina, M.Si 0002027106 19710202 200604 2001 III/c 
17 Darmadi, S.Pd, M.Si 0001097408 19740907 200604 1002 III/b 
18 Dr. Riki Apriyandi Putra, M. Pd                            NIDK: 8838410016  

 

6.7.13. Program Studi Pendidikan Kimia  

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si 0020016903 19690120 199603 1001 IV/c 
2 Dr. R. Usman Rery, M.Pd 0011095903 19590911 198403 1002 IV/a 
3 Dr. Asmadi M. Nur, M.Sc 0006115904 19591106 199003 1003 IV/a 
4 Dr. Susilawati, S. Si, M. Si 0023057302 19730523 199802 201 IV/a 
5 Dr. Maria Erna, M.Si 0024047201 19720424 199903 2002 IV/a 
6 Dr. Rasmiwetti, MS 0019076202 19620719 198603 2002 III/d 
7 Dr. Rozalinda, S.Si, M.Si 0016017402 19740116 200012 2001 III/d 
8 Dr. Rini, S.Si, M.Si 0007027201 19720107 199802 2001 III/d 
9 Dra. Betty Holiwarni, M.Pd 0001016102 19610101 198603 2002 IV/b 

10 Dra. Elva Yasmi Amran, M.Si 0018075403 19540718 198302 2001 IV/a 
11 Drs. Johni Azmi, MS ‘0029065905 19590616 198703 2002 IV/b 
12 Dra. Erviyenni, M.Pd 0028126202 19621228 198603 2001 IV/a 
13 Dra. Herdini, M.Si 0027056204 19620527 198603 2001 IV/a 
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14 Sri Haryati, S. Pd, M.Si 0003077401 19740703 200012 2001 III/d 
15 Lenny Anwar, S. Si, M. Si 0003067201 19720603 199903 2003 III/d 
16 Abdullah, S.Si, M.Si 0013067005 19700613 199802 1002 III/d 
17 Sri Wilda Albeta, S. Pd, M. Pd  NIDK: 8819410016  
18 Dedi Putra, M.Sc.,P.hD    

 

6.7.14. Program Studi Pendidikan Fisika 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Muhammad Nasir, M. Kom 0017047202 19720417 199802 1002 IV/c 
2 Dr. Azhar, S. Pd, MT 0001016822 19680101 199402 1006 IV/a 
3 Dr. M. Rahmad, M.Si 0014066805 19680614 199702 1001 IV/a 
4 Dr. Zulirfan, S.Si, M.Si 0031126905 19691231 199702 1003 IV/a 
5 Dr. Yennita, S.Si, M.Si 0025027102 19710225 199802 2001 IV/a 
6 Dr. Azizahwati, S.Si, M.Si 0011127301 19731211 199802 2001 IV/a 
7 Dr. Fakhruddin, S.Si, M.T 0015057002 19700515 199903 1001 IV/a 
8 Nur Islami, Ph.D 0022037402 19740302 199903 100 III/d 
9 Dra. Mitri Irianti, M.Si 0006056201 19620506 198603 2001 IV/c 

10 Dra. Zulhelmi, M.Pd 0001106201 19621001 198603 2002 IV/b 
11 Drs. Zuhdi Maaruf , M.Pd 0023076204 19620723 198702 1001 IV/a 
12 Drs. Hendar Sudrajad, M. Pd 0001096105 19610901 198702 1001 IV/a 
13 Muhammad Nor, S.Si. M.T 0005087204 19720805 200012 1001 IV/a 
14 Syahril, S.Si, MT 0004047705 19770404 200501 1004 III/b 
15 Muhammad Sahal, S.Si, M. Si 0002016903 19690201 200112 1001 III/b 
16 Muhammad Syafi’i, S.Pd, M.Si  0005028103 19810205 200911 1004 III/b 
17 Dina Syaflita, S.Pd., M.Pd  19921024 201803 2001 III/b 
18 Ernidawati, S. Pd., M. Sc    NIDK: 8841020016    
19 Naila Fauza,  M.Pd    

 

6.7.15. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Zainur, M.Pd 0001096909 19690907 20081 1006 III/c 
2 Drs. Ramadi, M.Kes 0020015905 19591020 198503 1002 III/c 
3 Kristi Agust, M. Pd 0017088703 19870817 201404 1001 III/b 
4 Aref Vai, S. Pd, M.Pd 1004018502 1985 01042015041001 III/b 
5 Agus Prima Aspa, S. Pd, M. Pd                                   NIDK: 8822020016   
6 Hirja Hidayat, S. Pd, M. Pd                            NIDK: 8873110016   
7 Finda Pratiwi, S.Pd., M.Pd    
8 Rusmanto, S.Pd, M.Pd    
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6.7.16. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Drs. Slamet, M.Kes. AIFO 0011035601 19560311 198303 1001 III/d 
2 Ardiah Juita, M.Pd 0016107903 19791016 200812 2002 III/b 
3 Ni Putu Nitawijayanti, S.Pd,M. Pd 0011108701 19871011 201212 2004 III/b 
4 Agus Sulastio, S. Pd, M. Pd 0022108503  1985 10222015041001 III/b 
5 Ali Mandan, S. Pd, M.Pd 1001017804 19780101 200812 1003 III/a 
6 Rola Angga Lardika, S. Pd, M. Pd                           NIDK: 8893110016  
7 Syahriadi, M. Pd                                  NIDK: 8858210016  

 

6.7.17. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi 
 

NO NAMA NIDN NIP Gol 

1 Prof. Dr. Almasdi Syahza,M.P 0022086001 19600822 199002 1002 IV/e 
2 Prof. Dr. Caska, M.Si 0027036401 19640327 199002 1001 IV/c 
3 Prof. Dr. Makhdalena, M.Si, Ak 0003036202 19620303 199002 2001 IV/c 
4 Dr. Suarman, M.Pd 0008125903 19591208 198602 1002 IV/b 
5 Dr.Gimin, M.Pd 0010096004 19600910 198703 1004 IV/b 
6 Dr. Sri Kartikowati, M. Buss 0003026101 19610203 198503 2002 IV/a 
7 Dr. Henny Indrawati, SP, MM 0018067606 19760618 200604 2003 III/d 

 

6.7.18. Program Studi Magister Pendidikan Matematika 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Sehatta Saragih, M.Pd 0017106102 19680829 199308 1001 IV/c 
2 Dr. Zulkarnain, M.Pd 0016066503 19650626 199002 1001 IV/b 
3 Dr. Atma Murni . M. Pd 0004106201 19621206 198703 2001 IV/b 
4 Dr. Nahor Hutapea, M.Pd 0017106102 19611017 198702 1001 IV/a 
5 Dr. Kartini, S. Pd, M. Si 0003077207 19720703 200604 2002 III/c 
6 Yenita Rosa. Ph.D 0014066302 19630614 198601 2001 III/d 

 

6.7.1. Program Studi Magister Pendidikan Kimia 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si 0020016903 19690120 199603 1001 IV/c 
2 Dr. Asmadi M. Nur, M.Sc 0006115904 19591106 199003 1003 IV/a 
3 Dr. Susilawati, S. Si, M. Si 0023057302 19730523 199802 201 IV/a 
4 Dr. Maria Erna, M.Si 0024047201 19720424 199903 2002  
5 Dr. Rasmiwetti, MS 0019076202 19620719 198603 2002 III/d 
6 Dr. Rini, S.Si, M.Si 0007027201 19720107 199802 2001 III/d 
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6.7.1. Program Studi Magister Pendidikan Biologi 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Prof. Dr. Firdaus, M. Si 0021056402 19640521 198903 1003 IV/d 
2 Dr. Suwondo, M.Si 0013016801 19680113 199103 1004 IV/b 
3 Dr. Yustina, M.Si 0009016110 19610109 199312 2001 IV/c 
4 Dr. Evi Suryawati, M.Pd 0027046404 19640427 198903 2002 IV/a 
5 Dr. Wan Syafii, M.Si 0020096503 19650920 198903 1001 IV/a 
6 Dr. Imam Mahadi, M. Sc 0015046805 19680415 200801 1013 III/c 

 

6.7.1. Program Studi Magister Pendidikan Fisika 

NO NAMA NIDN NIP Gol 
1 Dr. Muhammad Nasir, M. Kom 0017047202 19720417 199802 1002 IV/c 
2 Dr. Azhar, S. Pd, MT 0001016822 19680101 199402 1006 IV/a 
3 Nur Islami, P.hD 0022037402 19740302 199903 100 III/d 
4 Dr. Rozalinda, S.Si, M.Si 0016017402 19740116 200012 2001 III/d 
5 Dr. Maimunah, M.Si 0015016206 19620115 198702 2001 III/c 
6 Dr. Daviq Chairilsyah, M.Si 0005077607 19760705 200912 1001 III/b 

 

6.8. Kurikulum Program Studi  

6.8.1. Program StudiPendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 954/UN19/AK/2014) 

NO KODE MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU) 

1 UXN 12016 Agama Islam 

2 

  

2 

  
  
  
  
  
  

√ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

UXN 12054 Agama Katolik 

UXN 12035 Agama Kristen 

UXN 12073 Agama Buddha 

UXN 12225 Agama Hindu 

UXN 13014 Agama Kong Hu Cu 

2 UXN 11213 Pendidikan Pancasila 2   2 √               
3 UXN 12147 Pendidikan Kewarganegaraan 2   2   √             
4 UXN 12252 Bahasa Indonesia 2   2 √               
5 UXN 12207 Bahasa Inggris 2   2   √             
6 UXN 41058 KKN   4 4               √ 

Jumlah 14 4 6      4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 
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1 KPA 14213 Pendidikan Lingkungan 2   2         √       
2 KPA 14233 Pendidikan Budaya Melayu 2   2           √     

Jumlah 4     2 2   
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14114 Landasan Pendidikan 2   2 √               
2 KPA 14253 Perkembangan Peserta Didik 2   2   √             
3 KPA 14273 Pengelolaan Pendidikan 2   2   √             
4 KPA 14134 Bimbingan dan Konseling 2   2     √           
5 KPA 14293 Pengembangan Profesi Guru 2   2       √         

Jumlah 10 2 4 2 2     
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPI 14101 Telaah Kurikulum dan Perencanaan 
Pembelajaran Sekolah Dasar 

3   3         √       

2 KPI 14202 Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar 2   2       √         
3 KPI 14103 Media Pembelajaran Sekolah Dasar 1 1 2     √           
4 KPI 14204 Penilaian Pembelajaran Sekolah 

Dasar 
2   2       √         

5 KPI 14205 Praktik Pengajaran Sekolah Dasar   2 2           √     
6 KPA 14154 Pengenalan Lapangan Persekolahan   4 4             √   

Jumlah MKKPP 15   2 4 3 2 4  
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 

1 KPI 14206 Inovasi Pendidikan 2   2           √     
2 KPI 14207 Penelitian Pendidikan 2   2           √     
3 KPI 14108 Statistik Pendidikan 2   2         √       
4 KPI 14061 Skripsi   6 6               √ 

Jumlah 12     2 4  6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 
1 KPI 14110 Kebahasaan  3   3 √               
2 KPI 14211 Teori dan Sejarah Sastra Indonesia 2   2   √             
3 KPI 14112 Pendidikan  Bahasa dan Sastra 

Indonesia Kelas Rendah 
2 1 3     √           

4 KPI 14213 Pendidikan  Bahasa dan Sastra 
Indonesia KelasTinggi 

2 1 3       √         

5 KPI 14114 Pengembangan Pembelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia SD 

2 1 3         √       

6 KPI 14115 Konsep Dasar Matematika SD I 3   3 √               
7 KPI 14216 Konsep Dasar Matematika SD II 3   3   √             
8 KPI 14117 Pendidikan Matematika SD Kelas 

Rendah 
2 1 3     √           

9 KPI 14218 Pendidikan Matematika SD Kelas 
Tinggi 

2 1 3       √         

10 KPI 14119 Konsep Dasar IPA 1 3   3 √               
11 KPI 14220 Konsep Dasar IPA 2 3   3   √             
12 KPI 14221 Pengembangan Pembelajaran IPA 

SD 
2 1 3       √         
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13 KPI 14222 Konsep Dasar IPS 3   3   √             
14 KPI 14123 Pendidikan IPS SD 2 1 3     √           
15 KPI 14124 Perspektif Global 2   2         √       
16 KPI 14225 Pengembangan Pembelajaran IPS 

SD 
2 1 3           √     

17 KPI 14126 Konsep Dasar PKn SD 3   3     √           
18 KPI 14227 Pengembangan Pembelajaran PKn 

SD 
2 1 3       √         

19 KPI 14128 Konsep dan Teori Seni 2   2 √               
20 KPI 14129 Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 2 1 3     √           
21 KPI 14230 Pendidikan Seni Tari, Drama dan 

Musik 
2 1 3       √         

22 KPI 14131 Dasar Teknologi Komunikasi & 
Informasi/Komputer 

1 1 2 √               

23 KPI 14232 Seminar Pendidikan ke-SD-an   2 2           √     
24 KPI 14133 Pembelajaran Terpadu 2 1 3         √       
25 KPI 14134 Manajemen Berbasis Sekolah 2   2         √       
26 KPI 14135 Filsafat Pendidikan 2   2 √               
27 KPI 14136 Manajemen Kelas 2   2         √       
28 KPI 14237 Penilaian Autentik di SD 2   2           √     
29 KPI 14138 Muatan Lokal (Arab Melayu) 2   2         √       
30 KPI 14139 Kepramukaan dan UKS 1 1 2     √           

Jumlah 79 15 11 17 15 14 7   
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 

Bidang Studi Bahasa Indonesia SD                       
31 KPI 14240 Apresiasi Sastra Indonesia 2   2           √     
32 KPI 14241 Keterampilan Membaca di SD 2 1 3           √     
33 KPI 14142 Keterampilan Menulis di SD 2 1 3             √   
34 KPI 14143 Keterampilan Menyimak dan 

Berbicara di SD 
1 1 2             √   

Bidang Studi Matematika SD                       
35 KPI 14244 Kapita Selekta Matematika 3   3           √     
37 KPI 14245 Pengembangan Pembelajaran 

Matematika SD 
1 1 2           √     

38 KPI 14146 Pemecahan Masalah Matematika SD 2 1 3             √   
39 KPI 14147 Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia 
1 1 2             √   

Bidang Studi IPA SD                       

40 KPI 14248 Biologi di SD 2   2           √     

41 KPI 14249 Kimia di SD 2 1 3           √     

42 KPI 14150 Fisika di SD 1 1 2             √   

43 KPI 14151 Bumi dan Antariksa di SD 3   3             √   
Bidang Studi IPS SD                       

44 KPI 14252 Ruang dan Sistem Sosial 3   3           √     
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45 KPI 14253 Konsep Dasar Ekonomi di SD 2   2           √     

46 KPI 14154 Konsep Dasar Sejarah di SD 2   2             √   

47 KPI 14155 Sumber Daya dan Kesejahteraan 
Masyarakat 

3   3             √   

Bidang Studi PKn SD                       
48 KPI 14256 Analisis Nilai Moral Pancasila 3  3      √   
49 KPI 14257 Hukum dan Konstitusi 2  2      √   
50 KPI 14158 Budaya Masyarakat Demokrasi 3  3       √  
51 KPI 14159 Pendidikan Multikultural 2  2       √  

Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan 20      10 10  

Jumlah Mata Kuliah Pilhan yang harus diambil 10            5 5    

TOTAL SKS 144 21 21 21 21 21 20 9 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMAMATA KULIAH DEKRIPSI 

1 Agama  Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Islam dalam 
rangka membekali diri mahasiswa dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari dengan bekal ilmu pengetahuan 
yang cukup, dan sikap pribadi yang baik. Dengan 
pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam, segala 
aktifitas yang mereka lakukan didasari pada tuntunan 
agama Islam.  

2 Pendidikan Pancasila Matakuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di peguruan tinggi, Pancasila dalam 
konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila 
sebagai idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia, etika 
dan sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu.  

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Matakuliah membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai matakuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan nusantara, sebagai geopolitik 
Indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang relevan 
dengan tugas-tugas akademik dan keilmuan. Keterampilan 
berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh penguasaan 
konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan yang 
disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, dan karya 
ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Matakuliah ini bertujuan mengembangakan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa inggris baik secara lisan 
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maupun tulisan. Materi kuliah dirancang untuk 
memberikan peluang kepada mahasiswa untuk terlibat 
aktif dalam berbicara menggunakan  bahasa inggris di 
kelas dan menggunakannya secara kreatif terutama dalam 
konteks pengajaran. 

6 KKN Matakuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang didapat di kampus 
dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan 
Lingkungan 

Matakuliah ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan 
tentang lingkungan, penyebab dan dampak kerusakan 
lingkungan, cara melestarikan lingkungan. Pembahasan 
lingkungan ditinjau dari berbagai aspek terkait seperti 
lingkungan fisik, lingkungan hidup, social-budaya, 
agama/nilai-nilai.  

8 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Matakuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun temurun dalam kehidupan masyarakat, dan 
mendorong penguatan kembali budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, bermartabat, dan memiliki daya 
saing dalam kancah dunia global. Mata kuliah ini 
membahas konsep jati diri Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat Melayu, 
teknologi Melayu, adat pantang larang Melayu, seni dan 
budaya Melayu, makanan dan minuman Melayu, 
permainan tradisional Melayu, pakaian melayu, cerita 
rakyat, kerajinan tangan masyarakat Melayu, adat 
perkawinan dan pesalinan masyarakat Melayu, kearifan 
lokal masyarakat Melayu, dan orang Melayu dalam kancah 
globalisasi. 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosial, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan menghadapi 
abad 21, pendidikan dan pembangunan nasional. 
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10 Perkembangan 
Peserta Didik 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep pertumbuhan 
dan perkembangan, mencakup pengertian, prinsip, 
pendekatan dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan mencakup: 
perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; konsep 
dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik perkembangan psikologis 
dan fisik peserta didik mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik pada 
setiap tahap usia anak sekolah dasar. 

11 Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. kajian tentang konsep dasar ilmu manajemen 
pendidikan mencakup sejarah perkembangan ilmu 
manajemen pendidikan, pengertian, unsur-unsur, prinsip-
prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan; serta 
pengelolaan kelas (classroom management) 

12 Bimbingan dan 
Konseling 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep pertumbuhan 
dan perkembangan, mencakup pengertian, prinsip, 
pendekatan dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan mencakup: 
perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; konsep 
dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik perkembangan psikologis 
dan fisik peserta didik mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik pada 
setiap tahap usia anak sekolah dasar. 

13 Pengembangan 
Profesi Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, 
ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi profesi, etika 
profesi guru, usaha-usaha pengembangan profesi 
keguruan, standar kompetensi guru serta peraturan 
perundang-undangan tentang profesi guru, penilaian 
kinerja guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 
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14 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Sekolah 
Dasar 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penguasaan 
pengetahuan tentang pengertian, hakikat, landasan, dan 
komponen-komponen kurikulum, prinsip-prinsip dan 
model-model perkembangan kurikulum, pendekatan-
pendekatan pengembangan kurikulum, perkembangan 
kurikulum di Indonesia, evaluasi kurikulum dan 
menyusun silabus serta RPP di tingkat sekolah dasar. 

15 Strategi Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar  
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen pembelajaran. 
Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran.  
Interaksi belajar  mengajar dan teknik mendapatkan 
umpan balik. Teori-teori  belajar yang diterapkan dalam 
menentukan metode pembelajaran. Pendekatan dan 
model pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar . 

16 Media Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

Mata kuliah ini membahas penggunaan media dalam 
proses pembelajaran dengan harapan mahasiswa memiliki 
kopentensi tentang: teoritis  media pembelajaran,  hakekat 
media pembelajaran,  jenis dan karakteristik media 
pembelajaran ,memilih dan merencanakan media 
pembelajara untuk siswa SD, menciptakan dan 
mengguakan media pembelajaran untuk siswa SD, 
memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran di 
SD, mengevaluasi serta mengembangkan pusat media 
pembelajaran di SD. 

17 Penilaian 
Pembelajaran Sekolah 
Dasar 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep penilaian 
autentik, dasar, prinsip, syarat dan fungsi penilaian, ciri, 
jenis, strategi dan jenis pengembangan tes, kisi tes, 
pendekatan penilaian, prosedur penilaian dan analisis alat 
penilian 

18 Praktik Pengajaran 
Sekolah Dasar 

Menyusun rencana  pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran  
proses pembelajaran mikro. 

19 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

Mata kuliah PLP memberikan pengalaman pengenalan  
lapangan dalam hal mengamati budaya sekolah meliputi  
pengamatan terhadap interaksi pembelajaran di kelas, 
karakteristik siswa, kurikulum  dan perangkat 
pembelajaran  serta penilaiannya, mengajar dengan 
bimbingan guru, serta pembimbingan program 
ekstrakurikuler. 
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20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam berbagai 
dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang Studi. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan kemampuan tersebut 
mahasiswa diajak mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis inovasi 
yang pernah dikembangkan orang baik di Indonesia 
maupun di luar negeri, mengembangkan kesempatan 
untuk mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternatif baru pembelajaran  

21 Penelitian Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
penelitian pendidikan meliputi pengertian, hakikat, 
rasionalisasi, tujuan dan fungsi, proses dan keterbatasan 
penelitian, ragam penelitian pendidikan, konsep dasar 
penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi meliputi 
pengertian, teknik pengumpulan data, pengujian validitas 
dan reabilitas, dan pengujian hasil penelitian, penelitian 
tindakan kelas meliputi pengertian, prosedur 
pengumpulan dan pengolahan data, research and 
development meliputi pengertian, langkah-langkah, dan 
pengujian produk hasil R & D, penulisan proposal dan 
laporan penelitian. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar statistik 
deskriptif dan inferensial (parametrik dan non 
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku 
dan varians); Statistik inferensial, meliputi: konsep 
statistik parametrik dan non-parametrik, probabilitas dan 
distribusinya, Distribusi normal baku, uji persyaratan 
statistik parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji korelasi 
dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, dan 
Pengolahan data dengan computer (Excell dan SPSS). 

23 Skripsi Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara 
terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan; (3) 
Menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang 
studi secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) Mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang digunakan di 
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kalangan masyarakat ilmiah 

24 Kebahasaan  Mata kuliah ini membahas tentang objek kajian fonetik, 
alat ucap, klasifikasi bunyi dan proses terbentuknya bunyi, 
hakikat morfologi, klasifikasi morfem, prinsip pengenalan 
morfem, bentuk asal, bentuk dasar, hakikat morfonemik, 
konsep kalimat, jenis kalimat, hakikat semantik, unsur-
unsur semantik, jenis semantik, serta menganalisis 
ketaksaan dan perubahan makna. 

25 Teori dan Sejarah 
Sastra Indonesia 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian sastra, 
masalah angkatan, penulisan sejarah sastra, 
perkembangan kesusastraan Indonesia, periodisasi, ciri-
ciri intrinsik dalam periodisasi sastra Indonesia, teori dan 
kritik sastra, serta membahas pengertian prosa fiksi dan 
nonfiksi, puisi, dan drama. 

26 Pendidikan  Bahasa 
dan Sastra Indonesia 
Kelas Rendah 

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan bahasa 
anak, tahapan pemerolehan bahasa anak, pendekatan 
dalam pembelajaran bahasa, model pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di kelas rendah, hakikat sastra, 
marancang perangkat pembelajaran, evaluasi, tes 
pembelajaran serta mengaplikasikan di kelas rendah. 

27 Pendidikan  Bahasa 
dan Sastra Indonesia 
KelasTinggi 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai strategi untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa lisan, dan tulisan, 
serta materi pembelajaran sastra di kelas tinggi, dengan 
merancang perangkat pembelajaran yang diaplikasikan di 
kelas tinggi. 

28 Pengembangan 
Pembelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia 
SD 

Mata kuliah ini membahas tentang pandangan teoritis 
pembelajaran bahasa Indonesia, Pendekatan 
pembelajaran bahasa Indonesia di SD, mengembangakan 
kemampuan bersastra, beribacara, membaca, menulis, 
menyimak serta mampu merancang penilaian 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD 

29 Konsep Dasar 
Matematika SD I 

Mata kuliah ini membahas tentang fakta, lambang, dan 
notasi bilangan, konsep operasi hitung bilangan bulat dan 
bilangan pecahan (pecahan biasa, desimal, dan persen), 
konsep perpangkatan dan penarikan akar, pola bilangan 
dan solusi persamaan linear satu variabel, serta 
membahas relasi, fungsi, sitem koordinat dan grafik. 
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30 Konsep Dasar 
Matematika SD II 

Mata kuliah ini membahas tentang fakta-fakta dan konsep-
konsep bangun datar yang meliputi sifat-sifat, luas, dan 
keliling bangun datar (persegi, persegi panjang, jajar 
genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan 
lingkaran), fakta-fakta dan konsep-konsep bangun ruang 
yang meliputi sifat-sifat, luas, dan volume bangun ruang 
(kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan bola), fakta-fakta 
dan konsep-konsep pengukuran satuan (panjang, luas, 
volume, dan waktu), perbandingan, pengolahan dan 
penyajian data, dan peluang kejadian dari data statistik. 

31 Pendidikan 
Matematika SD Kelas 
Rendah 

Mata kuliah ini membahas tentang pembuatan perangkat, 
media, dan instrumen penilaian pembelajaran matematika 
SD kelas rendah yang meliputi bidang bilangan, geometri 
dan pengukuran, dan pengolahan data berdasarkan 
kurikulum 2013, melaksanakan uji coba instrumen dan 
simulasi pembelajaran matematika SD di kelas rendah.  

32 Pendidikan 
Matematika SD Kelas 
Tinggi 

Mata kuliah ini membahas tentang pembuatan perangkat, 
media, dan instrumen penilaian pembelajaran matematika 
SD kelas tinggi yang meliputi bidang bilangan, geometri 
dan pengukuran, serta pengolahan data dan peluang 
berdasarkan kurikulum 2013, melaksanakan uji coba 
instrumen dan simulasi pembelajaran matematika SD di 
kelas tinggi. 

33 Konsep Dasar IPA 1 Mata kuliah Konsep Dasar IPA 1 merupakan mata kuliah 
bidang keahlian bidang studi pada program studi PGSD. 
Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester II  
dengan bobot  mata kuliah 3 sks. Mata kuliah ini 
mencakup  keilmuan fisikia  dasar. Materi kuliah tersusun 
atas  (1) besaran dan satuan (2) konsep usaha dan 
energi(3) suhu dan kalor (4) getaran , gelombang Bunyi 
dan Cahaya dan alat optik (5) Listrik dan Benda Magnet  

34 Konsep Dasar IPA 2 Mata kuliah konsep dasar IPA 2 merupakan mata kuliah 
yang membahas tentang kebiologian yang materi tersusun 
atas sel dan perbedaan sel, dasar-dasar klasifikasi 
maklukh hidup, baik tumbuhan maupun hewan, organ 
tumbuhan , fungsi pada tumubhan dan hewan serta 
memahami tentang ketergantungan makhluk hidup dan 
ekosistem 

35 Pengembangan 
Pembelajaran IPA SD 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan 
profesionalsime sebagai guru sekolah dasar dalam hal 
pendekatan, metoda, dan aplikasi pembelajaran IPA di 
Sekolah Dasar 
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36 Konsep Dasar IPS Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar IPS 
ditinjau dari ilmu-ilmu sosial, keterampilan dasar dalam 
ilmu sosial, individu dan masyarakat, fenomena fisik, dan 
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai 
kemerdekaan dan kemerdekaan, fenomena sosial, 
pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan 
Indonesia,, dan sistem perekonomian Indonesia 

37 Pendidikan IPS SD Mata Kuliah ini membahas tentang hakikat IPS, 
Keterampilan dasar IPS, standar kualifikasi dan 
kompetensi Guru, Keterampilan dasar Mengajar,Peran  
guru dalam Pembelajaran, Model-model Pembelajaran dan 
evaluasi pembelajaran 

38 Perspektif Global Mata kuliah ini membahas tentang persfektif global dan 
ilmu-ilmu sosial, interaksi global dan pengaruhnya dalam 
kehidupan, organisasi kerjasama global dan regional, dan 
isu-isu global, keanekaragaman budaya 

39 Pengembangan 
Pembelajaran IPS SD 

Mata Kuliah ini membahas tentang hakikat IPS, 
Keterampilan dasar IPS, Standar kualifikasi dan 
kompetensi Guru, Keterampilan dasar Mengajar, Peran  
guru dalam Pembelajaran, Model-model Pembelajaran dan 
evaluasi pembelajaran 

40 Konsep Dasar PKn SD Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan profesional 
guru kelas SD dalam pembelajaran PKn melalui 
penguasaan konsep-konsep dasar Kewarganegaraan 
sebagai subtansi kajian (disciplinary content knowledge) 
untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran PKn 
yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial mahasiswa serta 
partisipasi warga negara yang bertanggung jawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

41 Pengembangan 
Pembelajaran PKn SD 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan profesional 
guru kelas SD dalam pembelajaran PKn melalui penerapan 
teori dan model pembelajaran PKn sebagai 
penerapansubtansi pedagogik (applied pedagogically  
content knowledge) untuk mendukung peningkatan 
kualitas pembelajaran PKn yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan intelektual, spriritual, maupun 
sosial mahasiswa serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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42 Konsep dan Teori Seni  Matakuliah ini mempelajari konsep-konsep tentang 
filsafat seni, sejarah seni, antropologi seni, psikologi seni, 
sosiologi seni, estetika dan apresiasi seni. Mata kuliah ini 
juga menjelaskan tentang teori seni, serta fungsi seni 
dalam ke hidupan manusia sebagai bentuk 
pengejawantahan makhluk yang berbudaya yang di 
implementasikan dalam bentuk karya-karya seni rupa, 
karya seni kerajinan, karya seni musik, dan karya seni tari. 

43 Pendidikan Seni Rupa 
dan Kerajinan 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademis 
sebagai guru sekolah dasar dalam  pembelajaran seni rupa 
dan kerajinan melalui penguasaan  konsep keilmuan, 
kemampuan berkarya seni rupa dan karya kerajinan 
dengan berbagai media melalui upaya eksprolasi media, 
alat, teknik dalam konteks budaya masyarakat setempat 
dan nusantara yang beragam, serta mengapresiasi   

44 Pendidikan Seni Tari, 
Drama dan Musik 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan 
propfesionalsime sebagai guru sekolah dasar dalam 
pelajaran seni budaya dan prakarya (SBP) melalui 
pengetahuan tari, drama dan musik secara teoritis dan 
praktik dengan mengembangkan kognitif, afektif dan 
psikomotor secara kreatif dan inovatif sesuai dengan 
konteks lingkungan yang ada di masyarakat Indonesia 

45 Dasar Teknologi 
Komunikasi & 
Informasi/Komputer 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan profesional 
guru sekolah dasar melalui pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi serta komputer untuk 
kepentingan pembelajaran. 

46 Seminar Pendidikan 
ke-SD-an 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademik 
sebagai guru sekolah dasar yang profesional dalam 
mengkomunikasikan ide dan gagasan mengenai 
perkembangan pendidikan di sekolah dasar melalui 
pecahan masalah aktual yang berkenaan dengan 
penerapan pembelajaran inovatif, pengembangan media 
dan bahan ajar pembelajaran, pengembangan penilaian,  
dan evaluasi pembelajaran serta mampu 
menyelenggarakan seminar ilmiah 

47 Pembelajaran 
Terpadu 

Matakuliah ini membahas tentang konsep dasar 
pembelajaran terpadu, model pembelajaran terpadu,  
prosedur umum pembelajaran terpadu, keterampilan 
dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu, 
perencanaan dan penilaian pembelajaran terpadu, baik 
secara teori maupun praktek dan simulasi pembelajaran 
terpadu  SD  
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48 Manajemen Berbasis 
Sekolah 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar MBS, 
sejarah perkembangan MBS, komponen-komponen MBS, 
pengorganisasian dalam MBS, dewan pendidikan dan 
komite sekolah, penganggaran dalam rangka MBS, 
implementasi MBS, kepemimpinan dalam MBS, 
pembuatan keputusan dalam MBS, dan Koordinasi, 
komunikasi, dan supervisi dalam MBS 

49 Filsafat Pendidikan Mata kuliah ini membahasa tentang keberadaan dan 
hakekat diri manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial, 
kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai 
insan pendidikan (homo educandum), arti filsafat dan 
makna pendidikan, pendekatan filsafat dalam pendidikan, 
pandangan esensialisme dalam pendidikan, pandangan 
perenialisme dalam pendidikan, teori pengetahuan dan 
nilai, pengembangan nilai untuk pendidikan manusia 
seutuhnya, pendidikan sebagai pelestarian nilai dan 
perubahan sosial, pendidikan sebagai hak dan kewajiban 
semua warga negara, peningkatan kesempatan dan mutu 
pendidikan yang adil bagi semua warga negara, 
pendidikan individu dan pendidikan masyarakat, 
problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan 
Indonesia masa depan. 

50 Manajemen Kelas Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
pengelolaan kelas, pendekatan dalam pengelolaan kelas, 
strategi pengelolaan lingkungan belajar yang efektif, 
pengelolaan waktu dan administrasi, pembinaan disiplin 
dan perilaku, penciptaan iklim kelas, dan manajemen 
strategi-strategi pembelajaran 

51 Penilaian Autentik di 
SD 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan 
propfesionalsime sebagai guru sekolah dasar dalam 
menilai pembelajaran di sekolah dasar dengan 
menggunakan penilaian autentik sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013 yang menekankan kepada perkembangan 
peserta didik secara jelas dan rinci sebagai acuan guru 
dalam melihat perkembangan peserta didik. 

52 Muatan Lokal (Arab 
Melayu) 

Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan kata dasar 
pada kalimat sederhana Arab Melayu, pengajaran 
membaca dan menulis tulisan Arab Melayu pada kata 
dasar, berimbuhan, dan angka, teknik teknik membaca dan 
menangkap isi bacaan, pengajaran menulis pada cerita 
Melayu, syair, gurindam dan wacana kedaerahan. 



 

  Universitas Riau 127 

 

53 Kepramukaan dan 
UKS 

Mata kuliah ini mengembangkan pengetahuan tentang 
Unit Kegitan Sekolah (UKS) dan Kepramukaan yang 
meliputi pengetahuan tentang dokter kecil, sistem organ 
tubuh, kebersihan diri dan jenis-jenis penyakit, P3K, 
kepramukaan dunia dan Indonesia, peraturan baris-
berbaris, pembinaan siaga dan penggalang, serta 
melaksanakan perkemahan. 

54 Apresiasi Sastra 
Indonesia 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat sastra anak, 
pemilihan bacaan sastra anak, mengidentifikasi bentuk 
sastra anak pada usia awal, hakikat sastra tradisional, 
mengidentifikasi cerita fiksi, puisi anak dan komik anak. 

55 Keterampilan 
Membaca di SD 

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dalam 
pemebelajaran membaca, strategi membaca, aktivitas 
membaca permulaan, karakteristik tulisan dalam proses 
membaca di SD, serta menilai membaca di SD 

56 Keterampilan Menulis 
di SD 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat menulis dan 
ragam menulis, aplikasi penggunaan kalimat efektif, 
aplikasi penggunaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), 
jenis-jenis karangan, serta mengaplikasikan menulis surat 
resmi dan tidak resmi. 

57 Keterampilan 
Menyimak dan 
Berbicara di SD 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat menyimak, 
Syarat-syarat menyimak yang baik, jenis-jenis menyimak, 
hakikat berbicara, syarat-syarat berbicara yang efektif, 
jenis-jenis berbicara, serta mengaplikasikan keterampilan 
menyimak dan berbicara. 

58 Kapita Selekta 
Matematika 

Mata kuliah ini membahas tentang fakta-fakta, konsep-
konsep dan prinsip-prinsip himpunan, logika dan 
penarikan kesimpulan, teori peluang, persamaan linear 
dan persamaan kuadrat, aritmatika sosial, dan geometri 
serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.  

59 Pengembangan 
Pembelajaran 
Matematika SD 

Mata kuliah ini membahas tentang model-model 
pembelajaran matematika (pembelajaran kontekstual, 
penemuan terbimbing, berbasis proyek, dan kooperatif), 
media pembelajaran matematika berbasis budaya lokal 
dan TIK, simulasi pembelajaran matematika berdasarkan 
model yang ada, merancang, melaksanakan, dan 
melaporkan penelitian matematika di Sekolah Dasar yang 
sesuai dengan kurikulum 2013 
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60 Pemecahan Masalah 
Matematika SD 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian masalah 
dan pemecahan masalah matematika SD, strategi-strategi 
pemecahan masalah menurut Polya dan strategi-strategi 
khusus pemecahan masalah, mendisain dan menguji coba 
soal-soal pemecahan masalah di Sekolah Dasar, 
merancang dan mensimulasikan pembelajaran 
matematika berdasarkan masalah 

61 Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia 

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah, teori, dan 
prinsip Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
(PMRI), desain pembelajaran matematika Sekolah Dasar 
bidang bilangan, geometri dan pengukuran, pengolahan 
data dan peluang berdasarkan PMRI, simulasi 
pembelajaran matematika Sekolah Dasar berdasarkan 
PMRI, serta merancang, melaksanakan, dan melaporkan 
penelitian matematika di Sekolah Dasar berdasarkan 
PMRI.     

62 Biologi di SD Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas 
pendalaman ke biologia yang materinya memahami dan 
praktek anatomi dan fisiologi tumbuhan dan hewan, 
makanan dan gizi serta memahami pemeliharaan pribadi 
dan lingkungan  

63 Kimia di SD Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum atom, 
sistem periodik unsur, materi dan energi, perubahan 
materi, pemisahan dan pembuatan pencampuran materi 
kimia, reduksi dan oksidasi, dan mengenal bahan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari 

64 Fisika di SD Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan 
propfesionalsime sebagai guru sekolah dasar dalam mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA/ FISIKA) secara 
teoritis dan praktik dengan mengembangkan kognitif, 
afektif dan psikomotor secara kreatif dan inovatif sesuai 
degan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 

65 Bumi dan Antariksa di 
SD 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan 
propfesionalsime sebagai guru sekolah dasar dalam mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA/ BUMI DAN 
aNTARIKSA) secara teoritis dan praktik dengan 
mengembangkan kognitif, afektif dan psikomotor secara 
kreatif dan inovatif sesuai degan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tehnologi 

66 Ruang dan Sistem 
Sosial 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep ruang dan 
tempat, peta, globe dan atlas, persebaran penduduk dalam 
ruang, persebaran gejala alam, persebaran bentang alam 
dan budaya, konsep region dan pewilayahan, geografi 
regional Indonesia, geografi regional dunia, interaksi 
sosial, pranata sosial, perubahan sosial, konflik dan 
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integrasi sosial. 

67 Konsep Dasar 
Ekonomi di SD 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar 
ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, pasar dan uang, 
konsep koperasi dan perkembangannya di Indonesia, 
melakukan telaah bahan ajar dan kurikulum di SD yang 
berkaitan dengan ekonomi, dan melakukan rancangan 
pembelajaran ekonomi sesuai dengan kurikulum 2013. 

68 Konsep Dasar Sejarah 
di SD 

Mata Kuliah ini membahas tentang hakikat sejarah, ilmu-
ilmu bantu sejarah, hakikat dan Kesadaran sejarah, fungsi 
dan kegunaan sejarah, tema-tema sejarah, dan model-
model pembelajaran dalam sejarah 

69 Sumber Daya dan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep manusia 
sebagai motor pembangunan bangsa, penduduk sebagai 
sumberdaya manusia, masalah-masalah kependudukan 
dan upaya penanggulangan masalah kependudukan di 
Indonesia, hakikat manusia dalam konsep sosial budaya di 
Indonesia, dan sumberdaya alam dan pengelolaannya. 

70 Analisis Nilai Moral 
Pancasila 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademik 
secara khusus untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar melalui 
analisis dasar-dasar teoretik mengenai nilai dan moral 
Pancasila dan mampu mengembangkan pendidikan nilai 
dalam sistem pendidikan nasional  yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan intelektual, spriritual, maupun 
sosial serta partisipasi warga negara yang bertanggung 
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

71 Hukum dan Konstitusi Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademik 
secara khusus untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar melalui 
penguasaan konsep dan penerapan hukum dan konstitusi 
yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial serta partisipasi 
warga negara yang bertanggung jawab kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

72 Budaya Masyarakat 
Demokrasi 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademik 
secara khusus untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar melalui 
penguasaan konsep Demokrasi dan Masyarakat Madani, 
Fungsi Demokrasi, Lembaga-lembaga Negara Pasca 
Perubahan UUD 1945, Demokrasi dalam Hukum dan 
Perundang-undangan Republik Indonesia, HAM,  
Demokrasi dalam Sistem Penyelenggaraan NKRI, 
Hubungan antara Rakyat dan Pemerintahan, Partai Politik 
dan Pemilu yang berorientasi pada pengembangan 
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kecerdasan intelektual, spriritual, maupun sosial serta 
partisipasi warga negara yang bertanggung jawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

73 Pendidikan 
Multikultural 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan akademik 
secara khusus untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar melalui 
penguasaan dan penerapan pendidikan multikultural di 
Indonesia yang berorientasi pada pengembangan 
kecerdasan intelektual, spriritual, maupun sosial serta 
partisipasi warga negara yang bertanggung jawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

 

 6.8.2. Program StudiPendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 953/UN19/AK/2014) 

NO KODE NAMA MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P Jlh 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU) 

1 

UXN 12015 Agama Islam 

2  2  √ 

      

UXN 12053 Agama Katolik       

UXN 12034 Agama Kristen       

UXN 12072 Agama Buddha       

UXN 12224 Agama Hindu       

UXN 13013 Khong Hu Cu       
2 UXN 11212 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12146 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12251 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12206 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41057 KKN   4 4        √ 
 Jumlah   14 4 6      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 
7 KPA 14212 Pendidikan Budaya Melayu  2  2     √    
8 KPA 14232 Pendidikan Lingkungan 2  2   √      
  Jumlah   4   2  2    

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 
1 KPA 14113 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14252 Perkembangan Peserta Didik 2  2 √        
3 KPA 14272 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
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NO KODE NAMA MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P Jlh 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 KPA 14133 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14292 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 4 2 2 2     
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPJ 14101 Telaah Kurikulum dan Perencanaan  
Pembelajaran PAUD 2 1 3     √    

2 KPJ 14202 Strategi  Pembelajaran  PAUD 2  2    √     
3 KPJ 14103 Media Pembelajaran  PAUD 2  2   √      
4 KPJ 14204 Penilaian Pembelajaran PAUD 2  2    √     
5 KPJ 14205 Praktik Pengajaran PAUD 1 1 2      √   

6 KPA 14153 
Pengalaman Lapangan Persekolahan 
(PLP)  4 4       √  

  Jumlah   15   2 4 3 2 4  
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 

1 KPJ 14106 Inovasi Pendidikan 2  2     √    
2 KPJ 14107 Penelitian Pendidikan 2  2     √    
3 KPJ 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
4 KPJ 14054 Skripsi  6 6        √ 
 Jumlah   12     6   6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 
1 KPJ 14110 Konsep Dasar PAUD 3  3 √        
2 KPJ 14111 Ilmu Pendidikan Anak  2  2 √        
3 KPJ 14112 Filsafat Ilmu 2  2 √        
4 KPJ 14213 Perkembangan Anak 1  3  3  √       
5 KPJ 14114 Perkembangan Anak 2 3  3   √      
6 KPJ 14115 Pendidikan Keorangtuaan 2  2 √        
7 KPJ 14116 Kesehatan dan Gizi 2 1 3 √        

8 KPJ 14217 Model dan Pendekatan Pembelajaran 
Pendidikan Anak Usia Dini   2  2  √       

9 KPJ 14118 Asesmen Perkembangan AUD  2  2   √      
10 KPJ 14219 Bermain dan Permainan AUD  1 1 2    √     
11 KPJ 14220 Diagnosis Anak Berkebutuhan Khusus  2 1 3    √     
12 KPJ 14121 Pendidikan Inklusi  2  2     √    
13 KPJ 14222 Modifikasi Perilaku  AUD  2 1 3      √   
14 KPJ 14223 Seni Musik Untuk AUD 1 2 3  √       
15 KPJ 14224 Seni Tari Untuk  AUD 1 2 3  √       
16 KPJ 14125 Seni Rupa Untuk AUD  1 2 3   √      

17 KPJ 14226 Metodologi Pengembangan Bahasa 
Untuk AUD 1 2 3    √     

18 KPJ 14127 Metodologi Pengembangan Matematika 
Untuk AUD  1 2 3     √    
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NO KODE NAMA MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P Jlh 1 2 3 4 5 6 7 8 

19 KPJ 14128 Metodologi Pengembangan  Kognitif  
Untuk AUD 1 2 3     √    

20 KPJ 14229 Metodologi Pengembangan Motorik  
Untuk AUD 1 1 2    √     

21 KPJ 14230 Metodologi Pengembangan Moral dan 
Agama Untuk AUD  1 2 3      √   

22 KPJ 14231 Metodologi Pengembangan Kecerdasan 
Emosional  Untuk AUD  1 1 2      √   

23 KPJ 14232 Metodologi Pengembangan Sains 
Untuk AUD 1 1 2    √     

24 KPJ 14233 Metode Penelitian PAUD 2  2      √   
25 KPJ 14134 Teknologi Informasi Komunikasi AUD  1 1 2   √      
26 KPJ 14235 Kewirausahaan  1 1 2  √       
27 KPJ 14136 Komunikasi Efektif dalam Pendidikan  2  2 √        
28 KPJ 14137 Penjas Pendidik PAUD 1 1 2   √      
29 KPJ 14238 Antropobiologi 2  2      √   
30 KPJ 14139 Perlindungan Anak 2  2   √      

31 KPJ 14240 Pengembangan anak berbakat  dan 
Kreativitas 2  2      √   

32 KPJ 14241 Managemen Bencana Untuk AUD 2  2    √     
33 KPJ 14142 Seminar PAUD  2 2       √  

  Jumlah   79 14 13 14 14 8 14 2  
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 

1 KPJ 14243 Kapita Selekta Hasil Penelitian PAUD 1 1 2      √   
2 KPJ 14144 Perawatan Bayi 1 1 2       √  
3 KPJ 14245 Kepemimpinan  2  2      √   
4 KPJ 14146 Kerajinan Tangan Guru PAUD 1 1 2       √  
5 KPJ 14247 Bahasa Inggris PAUD 1 1 2      √   
6 KPJ 14148 Desain Interior Kelas 1 1 2     √    
7 KPJ 14149 Governess 1 1 2     √    
8 KPJ 14150 Out Bond Untuk AUD 1 1 2       √  
9 KPJ 14251 Pengembangan Kepribadian Pendidik 

PAUD  1 1 2      √   
10 KPJ 14152 Kesiapan Sekolah 2  2       √  

  Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   20     4 8 8  
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10     2 4 4  

TOTAL SKS   144 22 21 20 20 21 20 10 10 
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B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 
1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 

dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal  ilmu 
pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi yang baik. 
Dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama, 
segala aktivitas yang mereka lakukan didasari pada 
tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila dalam 
konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila 
sebagai idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia, etika dan 
sebagai dasar nilai- nilai pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang relevan 
dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan 
yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, dan menulis 
karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan peluang 
kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berbicara 
menggunakan bahasa Ingris di kelas dan menggunakannya 
secara kreatif terutama dalam konteks pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang didapat di kampus 
dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, dan 
mendorong penguatan kembali budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, bermartabat dan memiliki daya 
saing dalam kancah dunia global.Mata kuliah ini membahas 
konsep jati diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos 
dan budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat Melayu, 
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teknologi Melayu, adat pantang larang Melayu, seni dan 
budaya Melayu, makanan dan minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan 
tangan masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, dan 
orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan 
tentang lingkungan, penyebab dan dampak kerusakan 
lingkungan, cara melestarikan lingkungan. Pembahasan 
lingkungan ditinjau dari berbagai aspek terkait, seperti 
lingkungan fisik, lingkungan hidup, sosial-budaya, 
agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakikat pendidikan 
dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan (landasan 
filsafat, landasan psikologis, landasan social, landasan 
iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan masalah 
pendidikan, pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional. 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah perkembangan peserta didk membahas tentang 
konsep pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik ; faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan; 
karakteristik perkembangan psikologis dan fisik peserta 
didik mencakup: perkembangan fisik dan motorik,kognitif, 
bahasa, sosial, emosional,moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian dan permasalahan 
pada peserta didik pada setiap tahapan usianya. 

11 Pengelolaan Pendidikan Mata kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan, pengorganisasian pendidikan, 
kepemimpinan pendidikan, dan supervisi pendidikan. 
Kajian tentang konsep dasar ilmu manajemen pendidikan 
mencakup sejarah perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan 
fungsi manajemen pendidikan, serta pengelolaan kelas 
(classroom management). 

12 Bimbingan dan 
Konseling 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar BK 
mencakup; latar belakang diperlukannya BK di sekolah, 
sejarah BK di Indonesia, pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, 
dan azas BK; landasan bimbingan konseling; bidang dan 
jenis layanan BK di sekolah serta layanan bimbingan belajar 
bagi siswa sekolah menengah. 

13 Pengembangan Profesi Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, 
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Guru ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi profesi, etika 
profesi guru, usaha-usaha pengembangan profesi keguruan, 
standar kompetensi guru serta peraturan perundang-
undangan tentang profesi guru, penilaian kinerja guru 
(PKG), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) 

14 Telaah Kurikulum  dan  
Perencanaan 
Pembelajaran PAUD  

Mengkaji filosofi, landasan, dan perkembangan kurikulum. 
Menelaah standar isi kurikulum bidang studi yang berlaku.  
Menganalisis materi  lingkup dan kedalaman isi setiap 
pokok materi. Menyusun silabus. Mengembangkan 
indikator dan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar.   
Menguraikan materi pokok dan menyusun strategi , 
pendekatan, metode  dan sumber belajar   dalam bentuk 
rencana pembelajaran.  Merancang bahan ajar dan LKS.    

15 Strategi  Pembelajaran  
PAUD 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar  
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen pembelajaran. 
Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran.  Interaksi 
belajar  mengajar dan teknik mendapatkan umpan balik. 
Teori-teori  belajar yang diterapkan dalam menentukan 
metode pembelajaran. Pendekatan dan model 
pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar .   

16 Media Pembelajaran  
PAUD 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam media 
pembelajaran. Dasar pemilihan media pembelajaran. 
Pengembangan media pembelajaran dan Teknik 
penggunaan media pembelajaran baik secara konvensional 
maupun TIK. 

17 Penilaian Pembelajaran 
PAUD 

Matakuliah ini membahas: Penilaian  autentik: dasar, 
prinsip, syarat,  tujuan dan fungsi penilaian,  Ciri, jenis, 
strategi dan jenis tagihan. Teknik penilaian: pengembangan 
tes,  kisi tes. Pendekatan dalam penilaian. Prosedur 
penilaian. Analisis alat penilaian.   

18 Praktik Pengajaran 
PAUD 

Menyusun rencana  pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran  
proses pembelajaran mikro. 

19 Pengalaman Lapangan 
Persekolahan (PPL) 

Kegiatan praktek/latihan mengajar dengan bimbingan guru 
pamong dan dosen pembimbing:  Mengajar terbimbing 
didepan kelas, mengajar mandiri di depan kelas, ujian 
praktek mengajar, melaksanakan tugas-tugas 
pendampingan peserta didik. Membuat Portofolio. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan 
kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam berbagai 
dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang Studi. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan kemampuan tersebut 
mahasiswa diajak mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis inovasi 
yang pernah dikembangkan orang baik di Indonesia 
maupun di luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
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mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan 
alternatif baru pembelajaran bidang studi. 

21 Penelitian Pendidikan Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan terapan, 
di mana mahasiswa selain diberikan teori-teori yang 
berhubungan dengan penelitian, mulai dari penjelajahan 
masalah, pelaksanaan penelitian sampai pada pengolahan 
dan pelaporannya, meliputi Domain Penelitian Pendidikan, 
jenis-jenis penelitian pendidikan, dasar-dasar penelitian 
pendidikan, permasalahan penelitian, variabel penelitian, 
kajian teori dari sumber belajar, rumusan hipotesis (jika 
ada), teknik sampling, indikator dan instrumen penelitian, 
validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data 
penelitian, pelaporan publikasi, dan review hasil penelitian. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar statistik 
deskriptif dan inferensial (parametrik dan non parametrik), 
skala Pengukuran data, ukuran tendensi sentral (mean, 
median, modus), teknik pengolahan dan penyajian data 
(grafik, diagram) dan ukuran variasi (rentangan, kuartil, 
rata-rata simpangan, simpangan baku dan varians); 
Statistik inferensial, meliputi: konsep statistik parametrik 
dan non-parametrik, probabilitas dan distribusinya, 
Distribusi normal baku, uji persyaratan statistik parametrik 
(normalitas, homogenitas varians, linearitas, regresi), uji 
perbedaan dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan Pengolahan data dengan 
computer (Excell dan SPSS). 

23 Skripsi Mata kuliah ini merupakan tugas akhir mahasiswa untuk 
memenuhi persyaratan program S1 kependidikan yang ada 
di lingkungan FKIP Universitas Riau. Mahasiswa diwajibkan 
membuat karya ilmiah berisi hasil penelitian menyeluruh 
yang disusun secara sistematis berdasarkan ketentuan 
metodologi penelitian ilmiah. Skripsi adalah karya tulis 
mahasiswa yang menunjukkan kulminasi proses berpikir 
ilmiah, kreatif, integratif yang sesuai dengan disiplin 
ilmunya.  

24 Konsep Dasar PAUD Berisi telaah hakikat pendidikan anak usia dini yang 
mencakup pengertian, tujuan, fungsi, prinsip perkembangan 
dan lingkup pendidikan anak usia dini berdasarkan 
pendekatan kebijakan dan analisis berbagai teori, telaah 
konsep pengembangan anak usia dini secara terpadu. 

25 Ilmu Pendidikan Anak Mata kuliah ini membahas tentang hakikat pendidikan anak, 
kependidikan, hakekat manusia dan anak, faktor-faktor 
yang mempengaruhi pendidikan anak, pendidikan 
sepanjang hayat, hubungan kebudayaan dengan pendidikan 
anak, sistem pendidikan nasional, pendidikan dalam 
masyarakat madani, inovasi pendidikan dan paradigma 
pendidikan masa depan. Pada akhirnya itu diharapkan 
dapat memberikan wawasan kerangka berfikir mahasiswa 
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sebagai calon pendidik AUD. 
26 Filsafat Ilmu Mata kuliah Filsafat Ilmu pada Program Studi PG PAUD  

pada garis besarnya mencakup sajian konsep dasar, 
kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsi filsafat 
ilmu. Selanjutnya didiskusikan karakteristikfilsafat ilmu 
dan filsafat pendidikan serta jalinan fungsional antara 
ilmu, filsafat dan PAUD. Kemudian, dibahassistematika, 
permasalahan, keragaman pendekatan dan paradigma 
kajian filsafatilmu dalam dimensi ontologis, 
epistomologis dan aksiologis. Diharapkan mahasiswa 
dapat memahami makna dan implikasi filsafat ilmu 
sebagai landasan dalam kerangka pengembangan keilmuan 
PAUD dengan penggunaan alternatif metodologi 
penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif, 
maupun perpaduan kedua-duanya. 

27 Perkembangan Anak 1 Matakuliah ini memberikan kepada para mahasiswa 
mengenai konsep dasar perkembangan pada anak usia dini 
mengenai ciri-ciri perkembangan dan pencapaian 
perkembangan pada anak usia dini secara umum. Selain itu 
juga, pada matakuliah ini akan memberikan penjelasan 
mendalam mengenai perkembangan fisik, motorik halus 
dan kasar, bahasa dan kognitif pada anak usia dini. 

28 Perkembangan Anak 2 Matakuliah ini memberikan penjelasan mendalam mengenai 
pengertian, faktor-faktor penghambat dan pendukung, 
jenis-jenis, dan tahapan pencapaian perkembangan pada 
aspek sosial, emosional, moral dan agama serta minat 
perkembangan pada anak usia dini. 

29 Pendidikan 
Keorangtuaan 

Mata kuliah berisikan tentang hakikat pendiidkan 
keorangtuaan, hakikat keluarga, pola asuh orang tua, dan 
hubungan orang tua dengan lembaga PAUD serta dapat 
membuat program parenting 

30 Kesehatan dan Gizi Membahas tentang kesehatan anak yang mencakup : 
pengertian anak sehat dan dimensinya, gangguan kesehatan 
anak, pemeliharaan kesehatan anak, perilaku hidup sehat 
dalam masyarakat, telaah tentang gizi anak yang mencakup 
pengertian gizi, karakteristik m akanan bergizi, analisis 
hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan anak, 
praktek penyusunan menu dan  penyajian makanan untuk 
anak usia dini dan ibu hamil serta perawatan bayi dan anak 
dan P3K. 

31 Model dan Pendekatan 
Pembelajaran 
pendidikan Anak Usia 
dini 

Mata kuliah ini mengkaji berbagai pendekatan 
pembelajaran dan model pembelajaran  PAUD berdasarkan 
teoretis dan praktis sesuai dengan kebutuhan anak dan 
menjawab kebutuhan saat ini. Adapun pendekatan 
pembelajaran PAUD yang berpusat pada guru dan anak 
serta tematik dan bagaimana cara membuat jabarannya.. 
Selanjutnya model pembelajaran PAUD  meliputi model 
klasikal, kelompok, area, dan sentra. 
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32 Asesmen 
Perkembangan AUD 

Berisi kajian berbagai kebutuhan AUD sebagai dasar 
perkembangan program dan aktivitas pembelajaran pada 
AUD mencakup hakikat asesmen perkembangan AUD, 
landasan dan pendekatan asesmen perkembangan AUD, 
teknik observasi perkembangan anak, portofolio 
perkembangan, pelaporan perkembangan anak. 

33 Bermain dan Permainan 
AUD 

Berisi kajian tentang hakikat bermain bagi anak yang 
mencakup pengertian, tujuan, fungsi, dan analisis jenis-jenis 
kegiatan bermain anak, perkembangan fase bermain pada 
anak, telaah karakteristik bermain edukatif, penyusunan 
desain permainan dan alat bermain edukatif untuk 
memenuhi kebutuhan pada berbagai tahapan anak usia dini. 

34 Diagnosis Anak 
Berkebutuhan Khusus 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat, penyebab, dan 
karakteristik anak berkebutuhan khusus, serta pentingnya 
pengenalan anak berkebutuhan khusus bagi calon guru. 
Menemukan permasalahan-permasalahan 
anakberkebutuhan khusus melalui identifikasi dan asesmen 
yang tepat, sehingga dapat menegakkan diagnosa pada anak 
berkebutuhan khusus, dan mencarikan solusi 
pemecahanmasalah melalui program layanan yang tepat 
bagi anak berkebutuhan khusus. 

35 Pendidikan Inklusi Pengkajian tentang landasan, komponen, sistem, aliran-
aliran pendidikan, serta sejarah pendidikan di Indonesia. 
Pendidikan seumur hidup, wajib belajar, pendidikan 
inklusif, dan ajaran baru dalam pendidikan dalam kerangka 
sistem pendidikan nasional. 

36 Modifikasi Perilaku  
AUD 

Berisi hakikat perubahan perilaku pada anak usia dini, 
pemahaman berbagai ragam perilaku anak bermasalah 
AUD, faktor-faktor penyebab munculnya perilaku 
bermasalah, pemahaman dan penerapan teknik 
pengubahan (m0difikasi) perilaku bermasalah pada anak 
usia dini 

37 Seni Musik Untuk AUD Berisi pengenalan konsep dasar musik yang mencakup 
pengertian, ruang lingkup, contoh dan penggunaan irama 
pada berbagai lagu anak, konsep dasar tentang irama yang 
meliputi : pengetian, jenis, dan contoh penggunaan birama 
pada beberapa lagi anak, konsep dasar tentang notasi, jenis, 
dan ruang lingkup, serta contoh notasi pada lagu anak-anak, 
dan konsep dasar penciptaan lagu anak. 

38 Seni Tari Untuk  AUD Mata Kuliah Seni Tari untuk AUD merupakan mata kuliah 
wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru 
PAUD Mata kuliah dengan beban Studi 2 SKS ini membahas 
mengenai pengetahuan dasar tari untuk AUD, tari untuk 
AUD sebagai seni pertunjukan, pengetahuan komposisi tari 
dan unsur– unsurnya, penciptaan karya tari untuk AUD dan 
pementasan tari. 

39 Seni Rupa Untuk AUD Berisi pemahaman karakteristik dan kebutuhan anak usia 
dini pada aspek motorik, seni dan estetika, pengenalan AUD 
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tentang seni dan estetika, pengenalan dan pembuatan 
bentuk-bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dalam seni 
rupa sebagai konsep dasar dan praktek untuk 
mengembangkan berbagai potensi anak melalui seni rupa. 

40 Metodologi 
Pengembangan Bahasa 
Untuk AUD 

Berisi telaah perkembangan bahasa anak usia dini, konsep 
dan metode pengembangan kemampuan bahasa AUD. 
Melakukan analisis kurikulum yang sedang berlaku pada 
aspek bahasa. 

41 Metodologi 
Pengembangan 
Matematika Untuk AUD 

Mata kuliah membahas hakikat, konsep serta metode 
pengembangan matematika untuk AUD. Adapun konsep 
yang dibahas merujuk pada teori dan kebutuhan masa kini. 
Selain itu juga melakukan analisis kurikulum PAUD terbaru 
untuk memahami stimulasi konsep-konsep matematika 
melalui pembuatan lembar kerja, media pembelajaran, 
memanfaatkan lingkungan sekitar dan permainan kreatif. 
Serta implikasinya dalam merancang persiapan, 
melaksanakaembelajaran dan evaluasi proses dan hasil 
belajaar matematika di PAUD. 

42 Metodologi 
Pengembangan  Kognitif  
Untuk AUD 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep  pengembangan 
kognitif dari berbagai teori-teori  yang dikemukakan oleh 
para ahlisertaaplikasinya dalam  pengembangan 
dalampembelajaran di PAUD. 

43 Metodologi 
Pengembangan Motorik 

Berisi telaah konsep dan metode pengembangan motorik, 
analisis dan teori-teori tentang strategi dan metodologi 
pengembangan motorik halus dan kasar secara terpadu, dan 
melakukan analisis kurikulum yang sedang berlaku pada 
aspek motrik kasar dan halus anak. 

44 Metodologi 
Pengembangan Moral 
dan Agama Untuk AUD 

Berisi telaah konsep dan metode pengembangan moral dan 
agama, analisis dan teori-teori tentang strategi dan 
metodologi pengembangan moral dan agama secara 
terpadu, dan melakukan analisis kurikulum yang sedang 
berlaku pada aspek moral dan agama. 

45 Metodologi 
Pengembangan 
Kecerdasan Emosional  
Untuk AUD 

Berisi telaah konsep dan metode pengembangan sosial dan 
kecerdasan emosional, analisis dan teori-teori tentang 
strategi dan metodologi pengembangan sosial dan  
kecerdasan emosional, dan melakukan analisis kurikulum 
yang sedang berlaku pada aspek sosial dan kecerdasan 
emosional. 

46 Metodologi 
Pengembangan Sains 
Untuk AUD 

Berisi strategi pengajaran dan pengembangan sains 
permulaan AUD, material sains dan aktifitas sains kreatif 
untuk anak, lingkungan sains, strategi pengembangan melek 
sains AUD. 

47 Metode Penelitian 
PAUD 

Berisi kemampuan memiliki wawasan yang lebih luas dan 
mendalam tentang metode penelitian, terutama tentang 
paradigma penelitian (kualitatif, kuantitatif, dan action 
research). Prosedur penelitian dalam bidang penelitian 
PAUD, menitikberatkan pada pemahaman tentang berbagai 
permasalahan peneltian, hipotesis, dan pertanyaan 
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penelitian, serta metode-metode penelitian. 
48 Teknologi Informasi 

Komunikasi AUD 
Mata kuliah ini mengkaji perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang semakin hari semakin 
hebat. Hal ini juga berdampak pada semakin mudah dan 
menyenangkan digunakan dalam proses belajar mengajar 
terutama bagi AUD. Melalui mata kuliah ini akan dibahas 
mengenai tujuan, manfaat serta penggunaan Teknologi 
Komunikasi dan Informatika dalam Pendidikan Anak Usia 
Dini. Diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan 
dan keterampilan dalam mengkaji dan menerapkan 
Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk PAUD. 

49 Kewirausahaan Mata kuliah ini berisikan tentang kewirausahaan, 
menjelaskan tentang bisnis, membuat rencana bisnis, 
melakukan bisnis sederhana, dan memiliki jiwa wirausaha 

50 Komunikasi Efektif 
dalam Pendidikan 

Mata kuliah Komunikasi yang Efektif dalam Pembelajaran 
merupakan mata kuliah kelompok mata kuliah Bidang Ilmu 
dan Keahlian yang wajib diambil oleh semua mahasiswa 
program studi Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas 
Riau. Pemahaman terhadap Komunikasi yang Efektif dalam 
Pembelajaran dan khususnya dalam bidang PAUD akan 
membantu mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan 
PAUD dalam menguasai kompetensi bidang ilmu dan 
keahlian dalam bidang PAUD yaitu berkomunikasi yang 
efektif dengan anak didiknya  

Materi yang akan dibahas pada mata kuliah Komunikasi 
yang Efektif dalam Pembelajaran adalah konsep 
Komunikasi, mengenal karakteristik anak dalam 
berkomunikasi, Proses dan unrur-unsur komunikasi, 
prinsip-prinsip berkomunikasi verbal dan nonverbal, Jenis 
dan klasifikasi komunikasi, faktor-faktor kelancaran 
berkomunikasi, Etika komunikasi yang efektif, dan ciri-ciri 
komunikasi yang efektif 

51 Penjas Pendidik PAUD  Mata Kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang membekali 
mahasiswa dengan pemahaman tentang gerak, aktivitas 
fisik, permainan, dan olah raga sebagai alat dalam program 
pendidikan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang 
secara optimal. Di dalamnya dibahas juga tentang hakikat, 
tujuan, dan pengertian pendidikan jasmani, perbedaan 
makna anatara penjas dan pendidikan olah raga, dasar  
falsafah pendidikan jasmani, serta landasan ilmiah 
pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah. 

52 Antropobiologi Mata kuliah ini berisi tentang proses individu menuju 
kedewasaan, perkawinan, pembuahan, kehamilan, 
persalinan, dan perawatan anak, sehingga menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas. 

53 Perlindungan  Anak 
Usia Dini 

Mata kuliah ini berisikan tentang hak-hak azazi anak, 
kekerasan fisik dan psikis anak, pendidikan seks pada anak 
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usia dini, serta pencegahan dan perlindungan pada anak 
usia dini 

54 Pengembangan anak 
berbakat  dan 
Kreativitas 

Mata kuliah ini berisikan tentang hakekat anak berbakat 
serta teori yang mendasari, cara-cara penilaian dan 
penjaringan anak berbakat, model pembelajaran anak 
berbakat, ciri-ciri anak usia dini yang kreatif, serta peranan 
guru dan sekolah mdalam mengembangkan kreativitas anak 
berbakat melalui penyediaan fasilitas dan permainan yang 
merangsang kreativitas dan keberkatan. 

55 Manajemen Bencana 
Untuk AUD 

Indonesia merupakan negara yang sering mengalami 
bencana alam seperti gempa dan tsunami, banjir dan 
longsor, dan kebakaran hutan. Provinsi Riau adalah salah 
satu langganan kebakaran dan kabut asap. Mata kuliah ini 
mengkaji secara ilmiah bagaimana cara guru dan orang tua 
untuk mempersiapkan AUD menghadapi bencana alam 
tersebut. Melalui mata kuliah ini akan dibahas mengenai 
tujuan, manfaat serta bagaimana jika terjadi bencana alam. 
Dengan demikian peserta kuliah  dapat memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji dan 
menerapkan Manajemen bencana untuk Pendidikan Anak 
Usia Dini 

56 Seminar PAUD Mengidentifikasikan masalah yang terjadi dalam lingkup 
pendidikan anak usia dini, dan mencarikan alternatif 
pemecahan masalah melalui penelitian serta disajikan 
dalam seminar. 

57 Kapita Selekta Hasil 
Penelitian PAUD 

Berisi pembahasan dan pengkajian berbagai hasil penelitian 
yang relevan dengan mengutamakan hasil-hasil penelitian 
yang terbaru dan mempunyai konsekuensi, implementasi 
dalam peningkatan dan pengembangan ilmu dan teknologi 
pendidikan AUD. 

58 Perawatan Bayi Mata kuliah perawatan bayi membahas tentang bagaimana 
merawat bayi dengan benar, yang mencakup tentang 
konsep perawatan bayi, cara memandikan bayi, cara 
memakaikan pakaian bayi, cara menidurkan bayi, cara 
memberi makan dan minum pada dan cara bermain 
bersama bayi. 

59 Kepemimpinan   Mata kuliah ini berisikan tentang konsep dasar tentang 
kepemimpinan, sumber kekuatan pemimpin, teori-teori 
kepemimpinan, gaya, tipe, dan jenis kepemimpinan, 
mengusai keterampilan kepemimpinan, serta peranan 
fungsi Kepala Unit PAUD sehingga dapat mengusai teknik-
teknik pengelolaan konflik dalam kelompok PAUD. 

60 Kerajinan Tangan Guru 
PAUD  

Mata kuliah ini berisikan tentang cara-cara mengajarkan 
keterampilan pada guru PAUD untuk meningkatkan 
kreativitasnya melalui keterampilan berbahan dasar kain, 
kertas, clay, dan dari barang bekas 

61 Bahasa Inggris PAUD Mata kuliah ini berisikan tentang pembelajaran Bahasa 
Inggris di PAUD, teknik dasar bahasa Inggris, dan cara-cara 
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mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini. 
62 Desain Interior Kelas Mata kuliah ini membahas penataan interior kelas TPA,KB, 

dan TK dengan memperhatikan aspek fisik, desain kelas 
serta penataan kelas sesuai dengan model pembelajaran 
sentra, area, dan kelompok. 

63 Governess Mata kuliah mengkaji kebutuhan orang tua masa kini yang 
membutuhkan governess dalam pengasuhan, perawatan 
dan pendidikan anak di dalam keluarga. Melalui mata kuliah 
ini akan dibahas mengenai pengertian, organisasi dan 
materil pelatihan governess.  Adapun materi pelatihan 
governess meliputi perawatan anak, bermain dan stimulasi 
serta kurikulum AUD. 

64 Out Bond Untuk AUD Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan 
pada guru pada anak usia dini dalam merancang (membuat 
jadwal kegiatan, memilih metode, memilih media, memilih 
instruktur), melaksanakan (melaksanakan kegiatan fisik, 
games, evaluasi kegiatan) serta mengevaluasi kegiatan 
outbound pada anak usia dini. 

65 Pengembangan 
Kepribadian Pendidik 
PAUD   

Matakuliah ini memberikan penjelasan mendalam mengenai 
pengertian, faktor-faktor penghambat dan pendukung 
kepribadian guru yang tercermin dalam tindakan yang 
bersifat verbal, yaitu tutur kata, maupun nonverbal, yaitu 
penampilan, sikap dan tindakan sebagai guru anak usia dini. 

66 Kesiapan Sekolah Mata kuliah ini berisikan tentang bagaimana 
mempersiapkan anak usia dini memasuki jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar (SD), baik 
persipan fisik maupun persiapan psikologis anak (Kognitif, 
emosi, sosial, dam motivasi belajar anak). 

 

6.8.3.Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 956/UN19/AK/2014) 

No KODE NAMA MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU) 

1 

UXN 12014 Agama Islam 

2  2  √ 

      
UXN 12052 Agama Katolik       
UXN 12033 Agama Kristen       
UXN 12071 Agama Buddha       
UXN 12223 Agama Hindu       
UXN 13012 Khonghucu       

2 UXN 11211 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12145 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12250 Bahasa Indonesia 2  2 √        
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5 UXN 12205 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41056 KKN   4 4        √ 
 Jumlah   `14 4 6      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas  (MKUF) 
1 KPA 14211 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
2 KPA 14231 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
  Jumlah   18  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (NKDK) 
1 KPA 14112 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14251 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √       
3 KPA 14271 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14132 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14291 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2     

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKPP) 

1 KPH 14127 Telaah Kur dan Perenc. Pemb PLS  3  3     √    
2 KPH 14219 Strategi  Pembelajaran  PLS 2  2    √     
3 KPH 14111 Media Pembelajaran  PLS 2  2   √      
4 KPH 14220 Penilaian Pembelajaran PLS 2  2    √     
5 KPH 14235 Praktik Pengajaran PLS  2 2      √   
6 KPA 14152 Pengenalan Lapangan Persekolahan 1  2 4       √  
  Jumlah   15   2 4 3 2 4  

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 
1 KPH 14128 Statistik Pendidikan 2  2     √    
2 KPH 14236 Inovasi Pendidikan 2  2      √   
3 KPH 14237 Penelitian Pendidikan 2  2      √   
4 KPH 14063 Skripsi  6 6        √ 

  Jumlah    12     2 4  6 
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

1 KPH 14101 Konsep Dasar PLS 3  3 √        

2 KPH 14102 Pengembangan SDM 2  2 √        

3 KPH 14103 Pendidikan Seumur Hidup 2  2 √        

4 KPH 14104 Pendidikan Informal 2  2 √        

5 KPH 14105 Tekhnik Identifikasi Kebutuhan Belajar  
Masyarakat 

2  2 √        

6 KPH 14106 Teori Komunikasi  2  2 √        
6 KPH 14107 Psikologi Umum 2  2 √        

7 KPH 14208 Filsafat Ilmu 2  2  √       

8 KPH 14209 Pengelolaan Perpustakaan 2  2  √       

9 KPH 14210 Komunikasi sosial 2  2  √       
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10 KPH 14112 Perubahan Sosial 2  2   √      

11 KPH 14113 Teori Belajar orang dewasa 2  2   √      

12 KPH 14114 Pendidikan Kewirausahaan 2  2   √      

13 KPH 14115 Wawasan Gender 2  2   √      

14 KPH 14116 Psikologi Sosial 2  2   √      

15 KPH 14117 Pengembangan Program PLS 2  2   √      

16 KPH 14118 Bahasa Inggeris PLS 2  2   √      
17 KPH 14221 Desentralisasi dan Kebijakan PLS 2  2    √     

18 KPH 14222 Pendidikan berbasis Masyarakat  2  2    √     
19 KPH 14223 Dinamika Kelompok 2  2    √     

20 KPH 14224 Struktur dan Organisasi Masyarakat 2  2    √     
21 KPH 14225 Motivasi & Kreativitas dalam PLS 2  2    √ 

 
   

22 KPH 14226 Dimensi Ekonomi dalam PLS 2  2    √     

23 KPH 14129 Pathologi Sosial 2  2     √    

24 KPH 14130 Pengembangan Usaha Kecil 2  2     √    
25 KPH 14131 Pembinaan Generasi Muda 2  2     √    
26 KPH 14132 Perencanaan  PLS 3  3     √    

27 KPH 14133 Metoda Pelatihan Tutor 2  2 
    

√ 
   28 KPH 14134 Masyarakat kota dan desa  2  2     √    

29 KPH 14238 Psikologi kerja  2  2      √   
30 KPH 14239 Kepramukaan 2  2      √   

31 KPH 14240 Evaluasi Program PLS 3  3      √   

32 KPH 14241 Teknik Pemberdayaan Masyarakat 2  2      √   

33 KPH 14242 Penulisan Karya Ilmiah dan Seminar PLS 2  2      √   

34 KPH 14143 Pembangunan Masyarakat  2  2       √  
35 KPH 14144 Psikologi Orang Dewasa 2  2       √  

36 KPH 14245 Manajemen Pelatihan 2  2      
 

√  

37 KPH 14246 Kepemimpinan Masyarakat 2  2       
√ 

 
  Jumlah    79 15 6 14 12 13 11 8  

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 
1 KPH 14247 Administrasi PLS 2  2  

√ 
      

2 KPH 14248 Kesehatan Mental 2  2        
3 KPH 14249 Pendidikan Karakter Dalam PLS 2  2        
4 KPH 14150 Sosiologi Keluarga 2  2   

√ 
     

5 KPH 14151 Hubungan Kemasyarakatan 2  2        
6 KPH 14152 Jurnalistik 2  2        
7 KPH 14253 Strategi Pengembangan Masyarakat 2  2    

√ 
    

8 KPH 14254 Ekonomi Pendidikan 2  2        
7 KPH 14255 Pengelolaan Lembaga Swadaya 

Masyarakat 2  2        
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10 KPH 14156 Pengelolaan Kelembagaan PLS 2  2     
√ 

   
11 KPH 14157 Strategi Motivasi dan Partisipasi 

Masyarakat 2  2        
12 KPH 14158 Pendidikan Politik 2  2        
13 KPH 14259 Sosiologi Pendidikan 2  2      

√ 
  

14 KPH 14260 Pendidikan Keterampilan  2  2        
15 KPH 14261 Pendidikan Masyarakat Pesisir 2  2        
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   30  6 6 6 6 6   
Junmlah Mata  Kuliah Pilihan yang harus diambil   10  2 2 2 2 2   
TOTAL SKS   144 21 22 20 20 20 19 12 10 

 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

1 Agama 

 

Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal  ilmu 
pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi yang baik. 
Dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama, 
segala aktivitas yang mereka lakukan didasari pada 
tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila dalam 
konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila 
sebagai idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia, etika dan 
sebagai dasar nilai- nilai pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang relevan 
dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan 
yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, dan menulis 
karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
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tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan peluang 
kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berbicara 
menggunakan bahasa Ingris di kelas dan menggunakannya 
secara kreatif terutama dalam konteks pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang didapat di kampus 
dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, dan 
mendorong penguatan kembali budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, bermartabat dan memiliki daya 
saing dalam kancah dunia global.Mata kuliah ini membahas 
konsep jati diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos 
dan budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat Melayu, 
teknologi Melayu, adat pantang larang Melayu, seni dan 
budaya Melayu, makanan dan minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan 
tangan masyarakat Melayu, adat perkawinan dan 
persalinan masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat 
Melayu, dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan 
Lingkungan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan 
tentang lingkungan, penyebab dan dampak kerusakan 
lingkungan, cara melestarikan lingkungan. Pembahasan 
lingkungan ditinjau dari berbagai aspek terkait, seperti 
lingkungan fisik, lingkungan hidup, sosial-budaya, 
agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat pendidikan 
dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan (landasan 
filsafat, landasan psikologis, landasan social, landasan 
iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan masalah 
pendidikan, pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional. 

10 Perkembangan 
Peserta Didik 

 

Mata kuliahini membahas tentang konsep pertumbuhan 
dan perkembangan, mencakup pengertian, prinsip, 
pendekatan dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan mencakup: 
perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; konsep 
dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik perkembangan psikologis dan 
fisik peserta didik mencakup: perkembangan fisik dan 
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motorik, kognitif, bahasa, social, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta penyesuaian 
dan permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap 
usia anak dan remaja. 

11 Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata Kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan, pengorganisasian pendidikan; 
kepemimpinan pendidikan, dan supervisi pendidikan. 
Kajian tentang konsep dasar ilmu manajemen pendidikan 
mencakup sejarah perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, 
danfungsi-fungsi manajemen pendidikan; serta pengelolaan 
kelas (classroom management) 

12 Bimbingan dan 
Konseling 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar BK 
mencakup; latar Belakang diperlukannya BK di sekolah , 
Sejarah BK di Indonesia; pengertian, tujuan, fungsi, prinsip 
dan azas BK; landasan bimbingan konseling; bidang dan 
jenis layanan BK di sekolah serta layanan bimbingan belajar 
bagi siswa sekolah menengah. 

13 Pengembangan 
Profesi Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, 
ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi profesi, etika 
profesi guru, usaha-usaha pengembangan profesi keguruan, 
standar kompetensi guru serta peraturan perundang-
undangan tentang profesi guru, penilaian kinerja guru 
(PKG), dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) 

14 Media Pembelajaran 
PLS 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam media 
pembelajaran. Dasarpemilihan media pembelajaran. 
Pengembangan media pembelajarandanTeknik penggunaan 
media pem belajaran baik secara konvensional maupun TIK 

15 Praktek Pengajaran 
PLS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman 
mengajar kepada mahasiswa dalam bentuk kelas kecil 
(micro teaching). Dalam pelaksanaannya mahasiswa akan 
dibagi kedalam beberapa kelompok kecil ( 5-10 orang) dan 
masing-masing kelompok akan dibimbing oleh satu orang 
dosen. 

16 Strategi Pembelajaran 
PLS 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar 
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen pembelajaran. 
Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran.  Interaksi 
belajar mengajar dan teknik mendapatkan umpan balik. 
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Teori-teori belajar yang diterapkan dalam menentukan 
metode pembelajaran. Pendekatan dan model 
pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar. 

17 Penilaian 
Pembelajaran PLS 

Mahasiswa mampu  membahas: Penilaiana utentik: dasar, 
prinsip, syarat,  tujuan dan fungsi penilaian,  Ciri, jenis, 
strategi dan jenis tagihan. Teknikpenilaian: pengembangan 
tes,  kisi-kisi tes. Pendekatan dalam penilaian. Prosedur 
penilaian. Analisis alat penilaian.   

18 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran PLS 

Mahasiswa mampu Mengkaji filosofi, landasan, dan 
perkembangan kurikulum. Menelaah standarisi kurikulum 
bidang studi yang berlaku.  Menganalisis materi lingkup dan 
kedalaman isi setiap pokok materi. Menyusun silabus. 
Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran dari 
kompetensi dasar.  Menguraikan materi pokok dan 
menyusun strategi ,pendekatan, metode dan sumber belajar 
dalam bentuk rencana pembelajaran.  Merancang bahan 
ajar dan LKS.    

19 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 1 

Mahasiswa mampu melakukan pengamatan proses 
pembelajaran di kelas berdasarkan perangkat pembelajaran 
yang digunakan guru  seperti strategi pembelajaran,  sistem 
evaluasi, rancangan  RPP,   media pembelajaran dan bahan 
ajar. Terakhir mahasiswa diharapkan mampu membuat 
laporan tertulis tentang pengenalan lapangan persekolahan 
ini. 

20 Statistik Pendidikan Mahasiswa mampu membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrikdan non 
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku 
dan varians); Statistik inferensial, meliputi: konsep statistik 
parametrik dan non-parametrik, probabilitas dan 
distribusinya, Distribusi normal baku, uji persyaratan 
statistik parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji korelasi 
dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, dan 
Pengolahan data dengan computer  (Excell dan SPSS). 

21 Inovasi Pendidikan Mahasiswa mampu  mengembangkan pemahaman dan 
kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
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mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam berbagai 
dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang Studi. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan kemampuan tersebut 
mahasiswa diajak mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis inovasi 
yang pernah dikembangkan orang baik di Indonesia 
maupun di luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan 
alternatif baru pembelajaran bidang studi. 

22 Penelitian Pendidikan Mahasiswa mampu menguasai teori dan terapan, di mana 
mahasiswa selain diberikan teori-teori yang berhubungan 
dengan penelitian, mulai dari penjelajahan masalah, 
pelaksanaan penelitian sampai pada pengolahan dan 
pelaporannya, meliputiDomain Penelitian Pendidikan, jenis-
jenis penelitian pendidikan, dasar-dasar penelitian 
pendidikan, permasalahan penelitian, variabel penelitian, 
kajianteori dari sumber belajar, rumusan hipotesis (jika 
ada), teknik sampling, indikator dan instrumen penelitian, 
validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data 
penelitian, pelaporan publikasi, dan review hasil penelitian. 

23 Skripsi Memberikan pengalaman teoritis dan praktis untuk melakukan 
kajian-kajian ilmiah melalui pendekatan riset yang dimulai dari 
bagaimana mangkaji permasalahan, merumuskan permasalahan, 
merumuskan tujuan, melakukan kajian-kajian pustakan dalam 
kaitannya dengan permasalahan, melakukan pendekatan untuk 
menjawab permasalahan, dan merumuskan kesimpulan dan 
saran. 

24 Konsep Dasar PLS Mahasiswa mampu Mengkaji tentang hakekat, karekteristik, 
peran, fungsi, tugas, kedudukan, bentuk, latar belakang dan 
perkembangan PLS, macam-macam PLS dalam kehidupan 
masyarakat dan negara, dan peranan PLS dalam pengembangan 
sumberdaya manusia dan pembangunan. 

25 Pengembangan SDM Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep, aspek-aspek, 
kondisi SDM; Cara-cara meningkatkan SDM, sistem evaluasi 
prestasi SDM, fungsi pendidikan dalam PSDM, manajemen SDM, 
pendayagunaan SDM, peningkatan kualitas SDM, dan langkah-
langkah praktis untuk pengemabangan SDM. 

26 Pendidikan Seumur 
Hidup 

Mahasiswa mampu mengkaji konsep, prinsip-prinsip, rasionel, 
pendekatan keilmuan, analisis strategik dalam memecahkan 
problematik pendidikan sepanjang hayat, dan kasus 



 

  Universitas Riau 150 

 

implementasi PSH di beberapa negara 

27 Pendidikan Informal Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji tentang konsep, 
prinsip-prinsip, teori, teori, dan pendekatan, dan mengkaji 
tentang peran orang tua dan masyarkat sebagai pendidik. 

28 Tekhnik Identifikasi 
Kebutuhan Belajar  
Masyarakat 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep dasar 
identifikasi kebutuhan, teori dan azas kebutuhan, macam-
macam kebutuhan, langkah-langkah identifikasi  dan 
penilaian kebutuhan, cara merumuskan identifikasi dan 
penilaian kebutuhan,  metode dan teknik identifikasi dan 
analisis kebutuhan, dan aplikasi hasil kebutuhan kaitannya 
dengan pendidikan luar sekolah. 

29 Teori Komunikasi Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
terhadadp mahasiswa tentang teori komunikasi modern 
maupun konvensonal 

30 Filsafat Ilmu Dalam mata kuliah ini akan dikaji konsep dasar tentang 
filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan 
fungsinya. Berikutnya dibahas pula tentang karakteristik 
filsafat ilmu  serta hubungan  fungsional antara ilmu, filsafat 
dan agama.  Selanjutnya dibahas mengenal sistematika, 
permasalahan, keragaman  pendekatan dan  paradigma  
(pola  pikir) dalam  pengkajian  dan pengembangan ilmu  
pendidikan dalam dimensi ontologis, epistomologis dan 
aksiologis.  Selanjutnya dikaji mengenai makna, implikasi 
dan implementasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam 
rangka pengembangan ilmu  pendidikan dengan  
penggunaan alternatif metodologi penelitian , baik 
pendekatan kuantitatif dan  kualitatif, maupun perpaduan 
kedua-duanya 

31 Pengelolaan 
Perpustakaan 

Mahasiswa mampu mengkaji manajemen perpustakaan, 
fungsi dan operasional perpustakaan baik konvensional 
maupun berbasis IT. 

32 Komunikasi Sosial Mata kuliah bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang konsep esensial mengenai 
komunikasi sosial dalam Pendidikan Luar Sekolah.  Mata 
kuliah ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai implementasi konsep 
komunikasi social dalam pendidikan luar sekolah. Setelah 
mengikuti perkuliahan ini diharapkan para mahasiswa 
memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan 
tentang konseptual-teoritik komunikasi social dan 
implentasinya dalam pendidikan dan pembelajaran luar 
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sekolah.  

33 Perubahan Sosial Mahasiswa diharpkan mampu mengkaji teori perubahan 
sosial, perubahan masyarakat dalam sejarah politik, 
pembangunan sebagai pemanfaatan dan pengarahan 
masyarakat, kebijakan sosial, keterbelakangan dan PLS, 
strategi PLS dalam perubahan sosial. 

34 Teori Belajar orang 
dewasa 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang  bermacam-macam 
teori belajar orang dewasa , aliran teori belajar, aliran teori 
belajar yang cocok bagi orang dewasa. Mengenalkan konsep 
belajar mekanistik dan organis serta munculnya teori 
Andragogi bagi orang dewasa. Lebih jauh membahas asumsi 
dasar andragogi yang berbeda dengan pedagogi. 
Implementasi andragogi bagi kegiatan pendidikan atau 
pengembangan  belajar orang dewasa. 

35 Pendidikan 
Kewirausahaan 

Mahasiswa mampu mengkaji konsep dan karakteristik 
kewirausahaan, strtegi mendidik dan menumbuhkan 
motivasi wirausaha, faktor-faktor psikologis yang perlu 
diperhatikan dalam kewirausahaan, dan peran pendidikan 
dalam menumbuhkan motivasi berwirausaha. 

36 Wawasan Gender Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji tentang 
perempuan dan permasalahannya, perempuan dalam aspek 
pembangunan, partisipasi perempuan dalam pembangunan, 
gerakan feminisme, pemajuan dan dan peningkatan 
perlindungan hal-hak perempuan serta bentuk-bentuk aksi 
dalam pemberdayaan perempuan. 

37 Psikologi Umum Mahasiswa mampu mengkaji konsep-konsep dasar dan 
beberapa fakta yang mendasari berkembangnya psikolog 
sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri,dimulai dengan 
definisi mengenai Psikologi, tujuan mempelajari ilmu 
psikologi pembahasan mengenai dasar-dasar biologi 
mengenai prilaku, sensasi, persepsi, kesadaran, berbagai 
bidang ilmu dalam psikologi 

38 Pengembangan 
Program PLS 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep, karakteristik, 
prinsip-prinsip, pendekatan-pendekatan, bentuk-bentuk, 
model-model, langkah-langkah, dan berbagai program  
untuk kegiatan Pendididikan Pendidikan Luar Sekolah.  

39 Bahasa Inggeris PLS Mahasiswa mampu mempelajari Bahasa Inggeris grammer, 
reading, writing dan speaking secara applikatif dalam 
pelaksanaan pendidikan luar sekolah. 



 

  Universitas Riau 152 

 

40 Desentralisasi dan 
kebijakan Pendidikan 
Luar Sekolah 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep dan elemen 
sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, proses 
pengembangan, keputusan, dan atribut desentralisasi 
pendidikan, peran dalam proses desentralisasi pendidikan 
dalam organisasi, dampak inovasi, strategi dalam 
pendidikan. 

41 Pendidikan berbasis 
Masyarakat 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang dasar-dasar 
pendidikan berbasis masyarakat, prinsip pendidikan 
berbasisi masyarakat, analasisis kebtuhan dan kebutuhan 
untuk pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, 
menetapkan dan mengkomunikasikan nilai program 
pengembangan, diskripsi kondisi masyarakat, partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan, berbagai pendekatan 
pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. 

42 Dinamika kelompok Mengkaji tentang konsep dinamika kelompok, proses 
terbentuk kelompok, proses komunikasi dan pola interaksi 
dalam kelompok, dan pendekatan-pendakatan dalam 
mendinamisir kelompok sesuai dengan potensi yang 
dimiliki anggotan kelompok. 

43 Psikologi Sosial Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep,  metode, 

kelompok dan proses pembentukannya, motif dan sikap, 

dinamika dan produktifitas kelompok dilihat dari aspek 

psikolgi, dan implikasinya dalam pengenbangan progra-

program Pendidikan Luar Sekolah. 

44 Motivasi & Kreativitas 
dalam PLS 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep, peranan, 
fungsi, alasan, dan macam-macam teori motivasi dan 
kreativitas, serta cara-cara yang dilakukan untuk 
memotivasi orang dewasa dalam kaitannya dengan 
peningkatan pengembangan pendidikan luar sekolah. 

45 Dimensi Ekonomi 
dalam PLS 

Mahasiswa mampu mengkaji pendidikan dalam perspektif 
ekonomi, human capital, peranan pendidikan dalam 
pembangunan ekonomi bangsa, analisis biaya pendidikan, 
dan penghitungan cost-effecivenes, dan cost and benefit 

46 Pathologi Sosial Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep patologi 
sosial, karakteristik perilaku menyimpang, kenakalan 
remaja dan faktor-faktor penyebabnya, masalah sosial dan 
cara-cara pengatasannya 
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47 Pengembangan Usaha 
Kecil 

Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa 
memahami berbagai aspek yang terkait dengan Praktik - 
praktik manajemen untuk usaha mikro, kecil, menengah 
dan koperasi mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin serta mengawasi kegiatan-kegiatan anggota 
organisasi dan menggunakan semua sumber daya 
organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah 
ditetapkan. 

48 Pembinaan Generasi 
Muda 

Mahasiswa mampu mengkaji, konsep, teori dan struktur 
pengembangan generasi muda, organisasi kepemudaan, 
kebijakan dan anggaran negara dalam pengembangan dan 
pembinaan generasi muda. 

49 Perencanaan  PLS Mengkaji tentang konsep, karakteristik, prinsip-prinsip, 
pendekatan-pendekatn, bentuk-bentuk, model-model, 
langkah-langkah, dan berbagai analisis untuk kegiatan 
perencanaan Pendididikan Pendidikan Luar Sekolah.  

50 Metoda Pelatihan 
Tutor 

Mahasiswa mampu mengkaji tengang konsep, dasar, 
prinsip-prinsip, pendekatan, model-model, dan, strategi 
pelatihan serta aplikasinya dalam pengembangan 
masyarakat. 

51 Struktur dan 
Organisasi Masyarakat 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang struktur dan organisasi masyarakat 
yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendidikan luar 
sekolah yang bermanfaat dan dapat dikenbangkan di 
masyarakat. 

52 Masyarakat kota dan 
desa 

Mahasiswa mampu mengkaji hakekat  pembangunan 
masyarakat kota dan desa, faktor-faktor pembangunan 
masyarakat kota dan desa,, perubahan sosio-kultural, 
kemiskinan dan pembangunan di Indonesia, pendekatan 
modernisasi 

53 Psikologi kerja Mahasiswa mampu mengkaji  konsep dasar perilaku orga 

nisasi, faktor kepribadian individu yang berpengaruh 
terhadap perilaku organisasi, upaya-upaya untuk 
meningkatkan produktifitas organisasi, struktur, dan desain 
organisasi dalam perusahaan  

54 Kepramukaan Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman 
belajar kepada mahasiswa tentang kepramukaan sebagai 
salah satu pelajaran di SD – SLTA. Diharapkan mereka nanti 
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bisa menjadi guru pramuka di sekolah tesebut. 

55 Evaluasi Program PLS Mahasiswa mampu mengkaji tentang pengertian evaluasi 
program, organisasi, konsepsi, dasar pembuatan evaluasi 
program, model-model pengembangan program, skope 
program, penyusunan garis besar pengembangan program, 
satuan pelajaran, dan rancangan evaluasi dan supervisi 
program. 

56 Teknik Pemberdayaan 
Masyarakat 

Mata kuliah ini bertujuan untukmemberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang teknik pemberdayaan 
masyarakat yang meliputi; urgensi pemberdayaan 
masyarakat, tahapan pemberdayaan masyarakat, 
pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan 
Masyarakat di Lapangan, Pemberdayaan Masyarakat di 
Lapangan, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Perubahan 
Sosial, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 

57 Penulisan Karya 
Ilmiah dan Seminar 
PLS 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep, ciri, kode etik, 
cara-cara penulisan karya ilmiah berupa makalah, artikel, 
skripsi, baik dari aspek teknis maupun akademis, dan 
memberikan pengalaman seminar. 

58 Pembangunan 
masyarakat 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang program 
pembangunan pedesaan, pendekatan, proses, orientasi, 
priritas, investasi dan analisis serta aksi-aksi dalam 
pembangunan masyarakat desa 

59 Psikologi Orang 
Dewasa 

Mahasiswa mampu mengkaji tentang orang dewasa dalam 
perspektif psikologi, teori, proses dan hasil belajar, dan aliran-
aliran psikologi belajar.  

60 Manajemen Pelatihan Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep manajemen 
pelatihan, analisis kebijakan organisasi, pengemdalian 
pelatihan, dan pembinaan pelatihan. 

61 Kepemimpinan 
Masyarakat 

Mata kuliah akan memberikan pemahaman tentang 
pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri epemimpinan bagi dasar 
pengorganisasian kelompok belejar dan kelompok kerja 
dalam pembangunan masyarakat.  

62 Administrasi PLS Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep dasar yang 
berhubungan dengan administrasi PLS, ruang lingkup 
kegiatan dan sasaran baik ditinjau sari aspek administratif 
dan manajemen,tentu diperjelas tentang fasilitas, 
ketatausahaan perkantoran, format surat menyurat resmi 
dalam kegiatan organisasi umum dan sekolah dengan 
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sistem komputer. 

63 Kesehatan Mental Mata kuliah membahas konsep dasar kesehatan mental, 
konsep kepribadian yang sehat, beberapa masalah yang 
berkaitan dengan kesehatan mental, dan bentuk-bentuk 
gangguan kepribadian.  

64 Pendidikan Karakter 
Dalam PLS 

Matakuliah ini membahas hubungan manusia dengan  
sesamanya dan juga negara , yang meliputi nilai - nilai rasa 
hormat, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab,  serta 
patriotisme. Melalui matakuliah Pendidikan Karakter , para 
mahasiswa diharapkan memiliki kebiasaan dan budaya 
untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Kegiatan kuliah meliputi perkuliahan, 
observasi,  
refleksi, dan diskusi kelas. Evaluasi dilakukan melalui 
penilaian proses dan penilaian sejawat. 

65 Sosiologi Keluarga Mata kuliah ini mengkaji mengenai keluarga yang 
merupakan lembaga sosial dan kelompok sosial terkecil 
dalam masyarakat yang mempunyai struktur dan fungsi, 
peranan dan status serta mekanisme sosialisasi anak yang 
bersifat khas dibanding dengan kelompok sosial dan 
masyarakat luas 

66 Hubungan 
Kemasyarakatan 

Matakuliah ini membahas pengertian dan arti penting 
hubungan  
organisasi/lembaga pendidik an dengan masyarakat 
(dikaitkan dengan manajemen peningkatan mutu 
pendidikan berbasis sekolah), bentuk- bentuk, proses dan 
wahana hubungan organisasi/lembaga pendidikan dengan 
masyarakat dalam rangka meningkatkan peranserta 
masyarakat dalam peningkatan mutu 
penyelenggaraan pendidikan dan pendidikanluar sekolah 
khususnya.  

67 Jurnalistik Dalam perkuliahan ini dibahas tentang: prinsip-prinsip dan 
sejarah jurnalistik; tugas kewartawanan; bahasa jurnalistik; 
tata cara penulisan berita, feature, artikel, tajuk rencana 
(editorial), reportase; teknik wawancara; penyuntingan 
tulisan; pengelolaan media massa; dan kode etik jurnalistik. 
Hal tersebut ditempuh melalui upaya pembelajaran dengan 
penguasaan berbagai teori 
kewartawanan, serta melalui praktek langsung ke lapangan. 
Untuk melengkapi dan memberikan pengalaman sebagai 
wartawan, mahasiswa dimagangkan di salah satu koran  
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yang ada di riau.  
68 Strategi 

Pengembangan 
Masyarakat 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang strategi pengembangan 
masyarakat  secara teoritis dan praktis yang disesuaikan 
dengan fungsi, peranan dan sasaran PLS 

69 Ekonomi Pendidikan Ekonomika Pendidikan adalah cabang dari ilmu ekonomi 
yang terkait dengan pendidikan. Setelah mengikuti mata 
kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis nilai  
ekonomi pendidikan dan aspek ekonomi institusi 
pendidikan. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi: konsep 
dasar ekonomika pendidikan, permintaan, penawaran, 
pasar, dan harga pendidikan, elastisitas biaya pendidikan, 
teori human capital, analisis cost benefit, anggaran 
pendidikan, efisiensi pendidikan, isu dan kebijakan 
pembiayaan pendidikan  

70 Pengelolaan Lembaga 
Swadaya Masyarakat 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang pengelolaan LSM yang bergerak 
dalam bidang IPOLEKSOSBUDPEN (Ideologi,Politik, 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pendidikan). 

71 Pengelolaan 
Kelembagaan PLS 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang pengelolaan lembaga PLS yang 
meliputi ; pendayagunaan bahan dan sumber daya manusia 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini 
melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi 
orang-orang guna mencapai tujuan tersebut.  Disamping itu 
strategi pemberdayaan masyarakat, ptrategi 
keterpaduanpenyelenggaraan pendidikan luar sekolah, dan 
keterpaduan pembinaan iptek dan imtaq juga menjadi 
bagian dalam pengelolalaan pls ini. 

72 Strategi Motivasi dan 
Partisipasi 
Masyarakat 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang motivasi dan partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan pendidikan luar sekolah yang bisa 
dikembangkan dalam masyarakat . 

73 Pendidikan Politik Mahasiswa mampu  meningkatkan political literacy 
(kemelekwacanaan politik), dan proses pengambilan 
keputusan serta kemahiran politik (political skills). 
Disamping itu dengan mata kuliah ini diharapkan 
mahasiswa dapat meningkatkan intelektualitas dan afeksi 
politiknya sebagai aspek penting penguatan demokrasi 
partisipatorik dengan mengoptimalisasikan pemahaman 
konseptualnya terhadap fakta, data, konsep, generalisasi, 
teori dan dalil dari pendidikan politik. 
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74 Sosiologi Pendidikan Mahasiswa mampu mengkaji tentang konsep, 
perkembangan, dan perspektif perubahan sosial dalam 
kaitannya dengan kurikulum, metode, dan alternatif-
alternatif pendekatan dalam kegiatan pendidikan, 
perspektif perubahan sosial dan pendidikan, dan 
merancang prosedur pendidikan yang berorientasi 
terhadap kebudayaan 

75 Pendidikan 
Keterampilan 

Mahasiswa mampu mengkaji konsep Pendidikan 
Keterampilan dan teknologi dalam PLS, perkembangan 
teori pendidikan keterampilan dan teknologi dalam PLS, 
teknik intelektual, domain teknologi pendidikan, sistem 
pendidikan terbuka dan sistem belajar jarak jauh. 

76 Pendidikan 
Masyarakat Pesisir 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman 
belajar kepada mahasiswa mengenai masyarakat pesisir 
yang mempunyai karakteristik tersendiri  dalam pola 
kehidupan, pendidikan dan kebudayaan, mata pencaharian 
dan keterampilan hidup yang terkait dengan 
ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. 

 

6.8.4. Program Studi Bimbingan Konseling 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 955/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU) 

1 

UXN 12013 Agama Islam 

2 

 

2  √ 

      

UXN 12051 Agama Katolik       

UXN 12032 Agama Kristen       

UXN 12070 Agama Buddha       

UXN 12222 Agama Hindu       

UXN 13011 Agama Kong Hu Cu       
2 UXN 11210 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12144 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12249 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12204 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41055 KKN   4 4        √ 

Jumlah   14 4 6      4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 

1 KPA 14210 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
2 KPA 14230 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
  Jumlah  4  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 
1 KPA 14111 Landasan Pendidikan 2  2 √           
2 KPA 14250 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √          
3 KPA 14270 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
5 KPA 14290 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah  10 2 4 2 2         
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPG 14101 Telaah Kebutuhan Siswa  3  3     √     

2 KPG 14202 Strategi  Layanan Bimbingan 
Konseling 2  2    √      

3 KPG 14103 Media Layanan Bimbingan Konseling 2  2   √       

4 KPG 14204 Penilaian Layanan Bimbingan 
Konseling 2  2    √      

5 KPG 14205 Praktik Pengajaran Psikologi dan 
Bimbingan  2 2      √    

6 KPA 14151 Pengenalan Lapangan Persekolahan  4 4       √  
  Jumlah  15   2 4 3 2 4   

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 
1 KPG 14206 Inovasi Pendidikan 2  2      √   
2 KPG 14207 Penelitian Pendidikan 2  2      √   
3 KPG 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
4 KPG 14050 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah  12          2 4    6  

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) wajib 
1 KPG 14110 Psikologi Konseling 3  3   √      
2 KPG 14111 Pembinaan Anak Berbakat 2  2   √      
3 KPG 14212 Survey Masalah Bimbingan Konseling 1 1 2    √     
4 KPG 14113 Profesionalisasi Bimbingan Konseling 3  3     √    
5 KPG 14114 Asesmen Teknik Non-Tes 2 1 3 √        
6 KPG 14215 Asesmen Teknik Tes 2 1 3    √     
7 KPG 14116 Perkembangan Individu 3  3 √        
8 KPG 14117 Belajar dan Pembelajaran 3  3 √        
9 KPG 14218 Studi Kasus 1 2 3      √   

10 KPG 14219 Manajemen Bimbingan Konseling 2  2  √       
11 KPG 14220 Konseling Lintas Budaya 2  2    √     
12 KPG 14221 Modifikasi Perilaku 2  2    √     
13 KPG 14122 Model-Model Konseling 3  3   √      
14 KPG 14223 Konseling Mikro  2 2      √   
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
15 KPG 14124 Dasar-Dasar Bimbingan Konseling 3  3 √        
16 KPG 14225 Psikologi Pendidikan 2  2    √     
17 KPG 14226 Bimbingan Kelompok 3  3    √     
18 KPG 14127 Konseling Kelompok 3  3   √      
19 KPG 14128 Praktik Konseling Kelompok  2 2     √    
20 KPG 14229 Praktik Bimbingan Kelompok  2 2      √   
21 KPG 14130 Bahasa Inggris Bimbingan Konseling 2  2   √      
22 KPG 14131 Teori Kepribadian 2  2 √        
23 KPG 14132 Kesehatan Mental 3  3   √      
24 KPG 14133 Psikologi Sosial 2  2 √        
25 KPG 14234 Bimbingan Karir 3  3  √       
26 KPG 14135 Perilaku Organisasi 2  2     √    
27 KPG 14136 Seminar Bimbingan Konseling  3 3     √    
28 KPG 14137 Psikologi Umum 2  2 √        
29 KPG 14138 Komunikasi Antar Pribadi 2  2   √      
30 KPG 14239 Konseling Individual 3  3    √     
31 KPG 14140 Konseling Keluarga 2  2   √      
32 KPG 14241 Bimbingan Konseling Belajar 3  3  √       
33 KPG 14242 Konseling Karir 3  3      √   
34 KPG 14143 Filsafat Pendidikan 2  2   √         

 Jumlah  85 18 8 22 17 12 8     
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) pilihan 

1 KPG 14144 Konseling diperluas 2  2     √    

2 KPG 14145 Bimbingan Konseling Anak 
Berkebutuhan Khusus 2  2     √    

3 KPG 14246 Bimbingan Konseling di LAPAS Anak 2  2      √   
4 KPG 14147 Bimbingan Konseling Agama 2  2     √    
5 KPG 14248 Bimbingan Konseling PAUD dan SD 2  2      √   
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan    10     6 4   
  Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   6          2  4     

TOTAL SKS  144 24 22 24 23 19 18 4 10 
 

B. Deskripsi Matakuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI MATA KULIAH 

1 Agama Islam Mata kuliah ini mengkaji tentang ajaran Islam 
dalam rangka membekali diri mahasiswa dalam 
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menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal 
ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi 
yang baik. Dengan pemahaman yang baik terhadap 
ajaran Islam, segala aktivitas yang mereka lakukan 
didasari pada tuntunan agama Islam 

2 Pendidikan Pancasila  Mata kuliah ini membahas latar bel;akang hakikat 
pend 

idikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa 
Indonesia, Pancasila sebagai idiologi negara, 
falsafah bangsa Indonesia, etika dan sebagai dasar 
nilai-nilai pengembangan llmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah  
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional. 

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahsiswa memiliki 
ketrampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tuas-tugas akademik dan keilmuan. 
Ketrampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari 
oleh penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam 
bahasa, ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, 
paragraf, dan menulis karya ilmiah. 

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 
baik lisan maupun tulisan. Materi kuliah dirancang 
untuk memberikan peluang kepada mahasiswa 
untuk terlibat aktif dalam berbicara menggunakan 
bahasa Inggris di kelas dan menggunakannya 
secara kreatif terutama dalam konteks  pengajaran. 

6 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini  bertujuan memberikan ekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai. 

7 Pendidikan Budaya Melayu Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu 
sebagai warisan turun menurun dalam kehidupan 
masyarakat, dan mendorong penguatan kembali 
budaya Melayu menuju masyarakat bermarwah, 
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bermartabat dan memiliki daya saing dalam kancah 
dunia global. Mata kuliah ini membahas konsep jati 
diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos dan 
budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahan, arsitektur dan rumah adat 
Melayu, teknologi Melayu, makanan dan minuman 
Melayu, permainan tradisional Melayu, pakaian 
Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan masyarakat 
Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat 
Melayu, dan orang Melayu dalam kancah globalisasi 

8 KKN Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
ketrampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat.  

9 Landasan Kependidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawasan manusia, 
hakikat pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan 
pendidikan (landasan filsafat, landasan psikologis, 
landasan sosial, landasan IPTEK), lingkungan 
pendidikan, aliran dan masalah pendidikan, 
pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional. 

10 Perkembangan Peserta Didik Mata kuliah ini membahas tentang  konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, 
mencakuppengertian,prinsip, pendekatan dan 
tahapan perkembangan; perspektif psikologi dalam 
memahami perkembangan mencakup; perspektif 
biologis, behaviorisme, kognitif dan 
umanistik;factor-faktoryang mempengaruhi 
perkembangan ; konsep dan tugas perkembangan 
berdasarkan tahapan perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup; perkembangan fisik dan motorik, 
kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karir; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik 
pada setiap tahap usia anak dan remaja. 

11 Filsafat Pendidikan Memberi pelayanan terbaik dalam pendidikan dan 
pengajaran, perlu didasari pengetahuan filsafat, 
khususnya filsafat mendidik dan mengajar. Filsafat 
pendidikan meletakkan dasar, warna dan corak 
pendidikan dimaksud sekaligus menentukan arah 
dan metodologi pendidikan terbaik, menanamkan 
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nilai dan hasil yang diharapkan. Filsafat 
mengajarkan arah kebijaksanaan pelaksanaan 
pendidikan kini dan masa depan, berguru pada 
masa lalu, bergiat pada hari ini dan menatap masa 
depan dengan teropong kebijaksanaan dan kearifan 
adalah kinerja filsafat yang amat berguna buat kita 
sebagai pelaku pendidikan.   

12 Pengelolaan Pendidikan Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep 
dasar ilmu manajemen pendidikan, 
pengorganisasian pendidikan;kepemimpinan 
pendidikan, dan supervisi pendidikan. kajian 
tentang konsep dasar ilmu manajemen pendidikan 
mencakup sejarah perkem-bangan ilmu 
manajemen pendidikan, pengertian, unsur-unsur, 
prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen 
pendidikan; serta pengelolaan kelas (classroom 
management) . 

13 Pengembangan Profesi Guru Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar 
kompetensi guru serta peraturan perundang-
undangan tentang profesi guru, penilaian kinerja 
guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 

14 Telaah Kebutuhan Siswa Mata Kuliah ini membahas tentang kebutuhan-
kebutuhan siswa yang meliputi aspek 
perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, 
bakat, dan bahasa. Menganalisis materi aspek 
perkembangan, menyusun silabus, 
mengembangankan indikator, pendekatan, metode, 
dan sumber layanan dalam bentuk rencana 
pelaksanaan layanan (RPL), merancang materi 
layanan, dan LKS.    

15 Strategi Layanan Bimbingan 
Konseling 

Mata Kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar 
pebelajaran, hakikat, ciri, dan komponen 
pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode 
pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan 
teknik mendapatkan umpan balik. Teori-teori 
belajar yang diterapkan dalam menentukan metode 
pembelajaran, pendekatan dan model 
pembelajaran, keterampilan dasar mengajar dalam 
pengajaran psikologi dan bimbingan. 

16 Media Layanan Bimbingan 
Konseling 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam 
media layanan bimbingan konseling. Dasar 
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pemilihan media layanan bimbingan konseling, 
pengembangan media layanan bimbingan 
konseling dan teknik penggunaan media layanan 
bimbingan konseling baik secara konvensional 
maupun TIK. 

17 Penilaian Layanan 
Bimbingan Konseling 

Mata Kuliah ini membahas tentang dasar, prinsip, 
syarat, tujuan dan fungsi penilaian, cara, jenis, 
strategi dan jenis tagihan. Penilaian layanan 
bimbingan konseling mencakup penilaian segera 
(laiseg), penilaian jangka pendek (laijapen), 
penilaian jangka panjang (laijapan). 

18 Praktek Pengajaran Psikologi 
dan Bimbingan. 

Menyusun rencana pelaksanaan layanan (RPL dan 
LKS). Melaksanakan layanan pada kelas mikro, 
mengobservasi, menilai, dan merefleksikan proses 
layanan mikro. 

19 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan (PLP) 

Mengobservasi sekolah tentang lingkungan fisik   
organisasi, administrasi, lingkungan sosial sekolah 
pengamatan peserta didik dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan 
pengamatan.Pengamatan proses pembelajaran di 
kelas berdasarkan  perangkat 
pembelajaran/layanan yang digunakan guru 
BK/Konselor Sekolah seperti strategi pelayanan 
BK,  LAISEG, LAIJAPEN, LAIJAPAN, rancangan  RPL,   
media bimbingan dan materi layanan. Menulis 
laporan pengamatan. Kegiatan praktek/latihan 
bimbingan konseling dengan bimbingan guru 
pamong dan dosen pembimbing:  memberikan 
layanan dalam format klasikal, individual, 
kelompok, lapangan, dan jarak jauh. Merancang 
program harian, mingguan, bulanan, semseteran, 
dan tahunan. Membuat laporan PL-BKS. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran 
inovatif tersebut dalam berbagai dimensi 
kurikulum dan pembelajaran Bidang Studi. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan kemampuan 
tersebut mahasiswa diajak mengkaji berbagai 
pengertian inovasi, perbedaan inovasi dengan 
perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia maupun di 
luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternatif baru pembelajaran 
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bidang studi. 

21 Penelitian Pendidikan  Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, dimana mahasiswa selain diberikan teori-
teori yang berhubungan dengan penelitian, mulai 
dari penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian 
sampai pada pengolahan dan pelaporannya, 
meliputi Domain Penelitian Pendidikan, jenis-jenis 
penelitian pendidikan, dasar-dasar penelitian 
pendidikan, permasalahan penelitian, variabel 
penelitian, kajian teori dari sumber belajar, 
rumusan hipotesis (jika ada), teknik sampling, 
indikator dan instrumen penelitian, validitas dan 
reabilitas instrumen, teknik analisis data penelitian, 
pelaporan publikasi, dan riview hasil penelitian.  

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan 
non parametrik), skala Pengukuran data, ukuran 
tendensi sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) 
dan ukuran variasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan varians); Statistik 
inferensial, meliputi: konsep statistik parametrik 
dan non-parametrik, probabilitas dan distribusinya, 
Distribusi normal baku, uji persyaratan statistik 
parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu 
arah, dan Pengolahan data dengan computer 
(Excell dan SPSS). 

Buku Sumber: 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

Soleh AZ. 2005. Ilmu Statistika (Pendekatan Teoritis 
dan Aplikatif disertai Contoh Penggunaan 
SPSS). Bandung: Rekayasa Sainss. 

Santoso S. 2002. Buku Latihan SPSS Statistika 
Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Santoso S. 2002. Buku Latihan SPSS Statistika non-
Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

23 Skripsi Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum 
dan mengaplikasikan semua pengalaman 
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pendidikan; (3) Menyelesaikan masalah dalam 
bidang keahlian/bidang studi secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi 
yang akurat dan didukung analisis yang tepat; dan 
(4) Mengkomunikasikan dan menuangkannya 
dalam format yang digunakan di kalangan 
masyarakat ilmiah. 

24 Psikologi Konseling Memahami konsep-konsep psikologi konseling, 
perilaku klien, perilaku konselor, empati dan 
hubungan terapeutik dalam konseling 

25 Pembinaan Anak Berbakat Mata kuliah ini membahas tentang berbagai 
keberbakatan intelektual, kepemimpinan, spiritual, 
sosial. Kreatifitas belajar mengadminastrasikan 
masing-masing instrumen untuk asesmen 
keperluan bimbingan 

26 Survei Masalah BK Memahami berbagai isu-isu yang menjadi acuan 
dalam pelaksanaan layanan BK yaitu landasan 
historis, psikologis, pedagogis, yuridis, sosial 
budaya, religius, ilmu dan teknologi serta menelaah 
permasalahan pelaksanaan BK di lapangan yang 
berkaitan dengan berbagai landasan BK. 

27 Profesionalisasi BK Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 
memahami dan dapat menjalankan serta 
mengembangkan kesadaran dan komitmen 
profesionalitas serta pengembangannya secara 
berkelanjutan melalui bahasan sejarah profesi, 
komitmen dan filosofi, profesi konselor dalam 
konteks layanan kemanusiaan serta khususnya 
pendidikan, sifat dari profesi, etika profesi, 
kompetensi dan tanggungjawab pengembangan 
profesi. 

28 Asesmen Teknik Non-Tes Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa 
menguasai konsep dan praksis asesmen untuk 
memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah 
konseli. Pembahasan materi fokus pada 
penguasaan konsep dasar asesmen dalam 
bimbingan dan konseling, memahami berbagai 
asesmen teknik non tes, langkah pengembangan, 
penggunaan, pengolahan, analisis, dan pelaporan 
hasil asesmen. Fokus pembahasan pada 
wawancara, observasi, daftar cek masalah, 
sosiometri, angket, dan melakukan kaliberasi 
instrumen non tes. 

29 Asesmen Teknik Tes Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
asesmen, meliputi: konsep hakikat, kedudukan, 
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fungsi, dan etika asesmen dalam BK. Selain itu, 
mem-bahas juga jenis-jenis tes dan pengukuran 
pedagogis psikologis seperti: tes dan pe-ngukuran 
inteligensi, bakat, minat, dan kepribadian. Mata 
kuliah ini juga mem-bahas klasifikasi data menurut 
jenis dan sifatnya, peranan data dalam BK, serta 
latihan pengungkapan data dengan alat tes: 
penggunaan hasil tes serta peng-komunikasiannya 
sesuai dengan kode etik BK dan pengembangan 
instrumen. 

30 Perkembangan Individu Mahasiswa diharapkan mampu menguasai  
pengertian, ciri-ciri, prinsip-prinsip, faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan, tahap-tahap 
dan tugas-tugas perkembangan, karakteristik per-
kembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan mo-ral 
dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa (masa 
remaja dibahas secara khusus dalam mata kuliah 
lain). Setelah menguasai  konsep teori di atas 
mahasiswa mampu menghubungkan masing-
masing aspek perkembangan dengan perilaku 
individu, dan mengimplementasikan dalam layanan 
bimbingan konseling. 

31 Belajar dan Pembelajaran Mata kuliah ini membahas tentang hakikat belajar 
dan  pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dan 
implikasinya, motivasi belajar, konsep-konsep 
pengembangan kurikulum, dan evaluasi 
pembelajaran. 

32 Studi Kasus Mahasiswa berlatih menganalisis kasus, dengan 
teknik-teknik tertentu untuk mengidentifikasi 
masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek-
aspek perkembangan siswa, selanjutnya 
memberikan layanan konseling berdasarkan hasil 
analisa studi kasus kompetensi diukur melalui 
ketepatan kasus dan pembuatan laporan satu orang 
kasus. Kompetensi diukur melalui ketetapan kasus 
dan pembuatan laporan satu orang kasus. 

33 Manajemen BK Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep 
manajemen secara umum, fungsi manajemen BK, 
pengorganisasian dan pengembangan kerjasama 
professional , analisis kebutuhan BK, penyusunan 
program BK, dukungan system dan  pemanfaatan 
teknologi informasi, observasi lapangan 
manajemen BK, pelaporan dan tindak lanjut hasil 
observasi. 

34 Konseling Lintas Budaya Dalam mata kuliah ini dibahas konsep dasar, latar 
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belakang 
perkembangan,pendekatanetikdanemik,sertaimple
mentasi  strategis konseling dalam 
kontekslintasbudaya Indonesia. 

35 Modifikasi Perilaku Mata kuliah ini membahas tentang Istilah-istilah 
yang berhubungan dengan perilaku, Prosedur dan 
teknik modifikasi perilaku dengan cara-cara sesuai 
dengan lingkungan individu, Memahami 
karakteristik modifikasi perilaku, Faktor-faktor 
yang mempengaruhi punishment, Memahami 
perilaku anak autis, Memahami pengertian 
penguatan dan contoh-contoh reinforcement 
positif, Modifikasi perilaku melalui modeling, 
Modifikasi perilaku role playing, Teknik modifikasi 
perilaku berfikir positif, Keterampilan modifikasi 
diri melalui kegiatan out bound. 

36 Model-Model Konseling Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori 
konseling meliputi pengertian, karakteristik, teknis, 
analisis dan penerapan beberapa 
pendekatan/model konseling  dari teori Client-
Centered Counseling (Konseling Self), Trait factor 
counseling, Behavioristik, Rationnal Emotive, 
Psikoanalisis, Konseling Ego, Konseling Psikologi 
Individual, Analisis Transaksional, Gestal,  Realitas, 
Eklektik, Pancawaskita.Mata kuliah ini merupakan 
prasyarat  mata kuliah Konseling  Mikro. 

37 Konseling Mikro Mata kuliah Konseling Mikro merupakan mata 
kuliah praktek  yang mengantarkan mahasiswa 
memahami dan menguasai ketrampilan dasar 
konseling serta mempraktekkannya dalam kegiatan 
simulasi  baik di kelas maupun di labor konseling. 

38 Dasar-Dasar BK Mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang 
konsep dasar BK mencakup: pengertian BK, 
kedudukan BK dalam pendidikan, ruang lingkup 
BK, asas-asas BK, fungsi BK, tujuan BK, prinsip-
prinsip BK, bidang-bidang dan layanan BK, 
dinamika perkembangan BK di Indonesia dan luar 
negeri. 

39 Psikologi Pendidikan Membahas tentang hakikat psikologi pendidikan, 
karakteristik  siswa dan guru, konsep dan teori 
belajar, lingkungan belajar, pengelolaan kelas, 
asesmen dan evaluasi belajar. 

40 Bimbingan Kelompok Mata kuliah ini berisi pendalaman bimbingan  
kelompok yang mencakup teknik-teknik bimbingan 
kelompok, prosedur dan pendekatan-pendekatan 
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untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah 
belajar, karir, pribadi dan sosial. Dengan 
memanfaatkan dinamika kelompok 

41 Konseling Kelompok Merupakan mata kuliah yang memberikan pembe-
kalan pengetahuan kepada mahasiwa berkenaan 
layanan  konseling pribadi , sososial,karir,dengan 
memanfaakan dinamika kelompok. 

42 Praktek Konseling Kelompok Memiliki dan mengaplikasikan secara tepat 
pendekatan-pendekatan dalam konseling sebagai 
upaya proses pengentasan masalah konseli dengan 
menghargai dan mengembangkan potensi-potensi 
individu, peduli dan toleran terhadap kemaslahatan 
manusia.(Fokus pada pendekatan behavioral,  trait 
and factor, non directive, logo therapy, gestalt, 
rational emotive therapy, analisa transaksional). 

43 Praktek Bimbingan 
Kelompok 

Mata kuliah ini berisi pendalaman dan praktikum 
Bimbingan  kelompok yang mencakup teknik-
teknik bimbingan kelompok, prosedur dan 
pendekatan-pendekatan untuk membantu konseli 
dalam mengatasi masalah belajar, karir, pribadi dan 
sosial. Tempat praktik dapat dilakukan di dalam 
setting sekolah dan luar sekolah. 

44 Bahasa Inggris BK Mata kuliah ini membahas tentang konsep bahasa 
inggris dalam hal reading (pronunciation), writing, 
translating secara akurat  melalui   berbagai topic 
yang membahas  bimbingan konseling  dalam 
bahasa Inggris. 

45 Teori Kepribadian Matakuliahinimeliputipokok-
pokokbahasantentangkonsepdasar teori 
kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepribadian, teori psikoanalisis, teori behavioristik, 
teori humanistik, perspektif agama 
tentangkepribadian,karakteristikkepribadian,danpe
nyusunaninventori kepribadian. 

46 Kesehatan Mental Kajian mengenai mental dan berbagai 
komponennya, baik dalam keadaan sehat maupun 
terganggu, dan berbagai konsep  mengenai mental 
yang sehat dengan proses-proses yang 
melibatkannya. 

47 Psikologi Sosial Pemahaman tentang konsep-konsep, prinsip-
prinsip dan  metode mempelajari tingkah laku 
social individu dalam kelompok. 
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48 Bimbingan Karir Membahas konsep-konsep dan berbagai landasan 
teori BK karir fokus pada teori Jholand, de super 
ane roe, hupok, laipspand, work adjusment dan eg 
wiliamson. Melakukan praktek, merencanakan dan 
melakukan evaluasi BK karir. 

49 Perilaku Organisasi Mempelajari Organisasi, tujuan, struktur, tugas 
serta  perilaku manusia dalam organisasi agar 
memelihara hubungan instansi antara warga 
sekolah dengan masyarakat. 

50 Seminar BK Mata kuliah ini mengkaji mengenai praktik 
Bimbingan dan Konseling di berbagai negara, 
perkembangan konsep teoritis dan praktis dalam 
BK, pelaksanaan dan manajemen BK di lapangan 
(sekolah dan luar sekolah), serta implikasi ideologi, 
politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap 
Bimbingan dan Konseling. 

51 Psikologi Umum Kajian memahami konsep dasar psikologi, metode, 
dan implikasinya dalam memahami perilaku 
individu sebagai pribadi dan bagian dalam 
kelompok. 

52 Komunikasi Antar Pribadi Pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi, 
teknik serta permasalahannnya dan berbagai 
alternatif pendekatan agar mahasiswa terampil 
dalam berkomunikasi. 

53 Konseling Individual Mata kuliah ini membahas tentang  hakikat 
konseling, hubungan dan proses konseling, 
pendekatan-pendekatan konseling, kualitas dan 
pendidikan konselor, karakteristik konselor dank 
lien, perilaku verbal dan non verbal dalam proses 
konseling serta teknik-teknik konseling. 

54 Konseling Keluarga Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, 
tujuan, fungsi, tugas, peranan suami istri dan anak 
dalam keluarga; bentuk bentuk keluarga, faktor-
faktor yang mempengaruhi keretakan keluarga, 
konseling pranikah, keluarga sakinah, pendidikan 
dalam keluarga, tipe kepemimpinan orang tua dan 
pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. 

55 BK Belajar Mata kuliah ini membahas tentang  konsep-konsep 
belajar, konsep diagnosis kesulitan belajar, 
remedial, pengayaan, pembinaan anak berbakat, 
peminatan, bimbingan kelompok belajar, layanan 
orientasi dan informasi serta kegiatan EKSKUL, 
pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu 
mendiagnosis kesulitan belajar  dan memberikan 
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layanan bimbingan belajar. 

56 Konseling Karir Dalam mata kuliah ini dibahas konsep dasar 
Konseling karir, dasar-dasar peminatan, 
perencanaan karir, Pemahaman terhadap potensi 
peserta didik, Isu-isu dalam konseling karir dan 
teori-teori konseling karir. 

57 Konseling Diperluas 
(Pilihan) 

Memahami karakteristik dan kebutuhan layanan 
konseling pada berbagai instansi/lembaga dan 
anggota masyarakat di luar setting sekolah, 
mencakup; Kebutuhanan layanan, Karakteristik 
lembaga/anggota masyarakat, Kompetensi 
konselor, serta strategi layanan. 

58 BK Anak Berkebutuhan 
Khusus (Pilihan) 
 

Pada perkuliahan ini dibahas Pergertian anak 
berkebutuhan khusus, Karakteristik anak 
berkebutuhan khusus, masalah yang dihadapi anak 
berkebutuhan khusus, dan konseling dalam 
penanganan anak berkebutuhan khusus. 

59 BK di LAPAS Anak (Pilihan) Mata kuliah ini membahas tentang Teori psikologi 
ekologi, Teori agresivitas, Konsep perilaku normal 
dan abnormal, Konsep kejahatan perilaku melawan 
hukum pada anak dan remaja, Memahami jenis-
jenis narkoba dan faktor penyebab penyalahgunaan 
narkoba, Program pelayanan bimbingan di LAPAS 
Anak. 

60 BK Agama (Pilihan) Mahasiswa mampu  menguasai pengertian, tujuan, 
asas-asas, fungsi bimbingan konseling Islami, citra 
manusia, ruang lingkup  dan peranan bimbingan 
konseling Islami, pendekatan Islami dalam 
pelaksanaan BK, teori dan teknik konseling dalam 
Islam. Setelah itu diharapkan mahasiswa mampu 
menerapkan  dalam proses konseling. 

61 Bimbingan Konseling PAUD 
dan SD (Pilihan) 
 

Mata kuliah ini menyajikan materi berkenaan 
dengan konsep-konsep BK di PAUD , diantaranya 
pengertian, tujuan, asas-asas, pentingnya BK di 
PAUD, fungsi BK di PAUD, syarat-syarat menjadi 
konselor PAUD, Kode etik bimbingan konseling 
PAUD, guru pembimbing di PAUD, perilaku 
bermasalah anak PAUD, teknik bimbingan 
konseling  di PAUD. Disamping itu juga menyajikan 
materi berkenaan dengan konsep BK di SD, 
diantaranya hakikat bimbingan konseling di SD, 
pelaksanaan dan pengelolaan pelayaanan BK di SD, 
serta praktek bimbingan dan konseling di PAUD 
dan di SD. 
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6.8.5. Program Studi Pendidikan Ekonomi 

A. Struktur Kurikulum(SK Rektor Nomor: 950/UN19/AK/2014) 

NO  KODE  NAMA MATA KULIAH  
SKS SEMESTER  

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)                       

1 

UXN 12010 Agama Islam 

2   

2 

  

√ 

            
UXN 12048 Agama Katolik                
UXN 12029 Agama Kristen               
UXN 12067 Agama Buddha               
UXN 12219 Agama Hindu                
UXN 13008 Pendidikan Agama Kongn Hu Cu                

2 UXN 11207 Pendidikan Pancasila  2   2 √               
3 UXN 12141 Pendidikan Kewarganegaraan  2   2   √             
4 UXN 12246 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12201 Bahasa Inggris  2   2   √             
6 UXN 41052 KKN    4 4               √ 

Jumlah      14 4  6            4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF)                       

1 KPA 14207 Pendidikan Budaya Melayu 2   2     √    
 

      
2 KPA 14227 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  2   2   

 
   √         

Jumlah      4      2  2  
 

      
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)                       
1 KPA 14108 Landasan Pendidikan  2   2 √               
2 KPA 14247 Perkembangan Peserta Didik  2   2   √             
3 KPA 14267 Pengelolaan Pendidikan  2   2   √             
4 KPA 14128 Bimbingan Dan Konseling  2   2     √           
5 KPA 14287 Pengembangan Profesi Guru  2   2       √         

Jumlah      10 2 4 2 2        
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)               

1 KPO 14101 Telaah kur. Dan perenc. Pemb. 
Ekonomi 2   2         √       

2 KPO 14202 Strategi Pembelajaran Ekonomi 2   2       √         
3 KPO 14103 Media Pembelajaran Ekonomi 2   2     √           
4 KPO 14204 Penilaian Pembelajaran Ekonomi  1 1  2       √         
5 KPO 14205 Praktek Pengajaran Ekonomi   2 2           √     

6 KPA 14148 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan    2 2             √   

Jumlah      12      2  4 2  2 2    



 

  Universitas Riau 172 

 

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)                   
1 KPO 14206 Inovasi Pendidikan Ekonomi 2   2           

 
 √   

2 KPO 14107 Penelitian Pendidikan Ekonomi 2   2           √     
3 KPO 14208 Statistik Ekonomi 2   2         √       
4 KPO 14073 Skripsi    6 6               √ 

Jumlah      12          2 2  2  6  
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib                    
1 KPD 14102 Sosiologi  2   2   √      
2 KPD 14210 Antropologi  2   2      √   
3 KPD 14200 Ekonomi  2   2  √       
4 KPD 14107 Geografi  2   2   √      
5 KPO 14110 Pengantar Ilmu Ekonomi 2   2 √        
6 KPO 14111 Pengantar Bisnis 2   2 √        
7 KPO 14112 Pengantar Manajemen 2   2 √        
8 KPO14113 Dasar-Dasar Akutansi I 2  1 3 √        
9 KPO 14114 Dasar-Dasar Akuntansi II 2 1  3  √       

10 KPO 14115 Hukum Bisnis 2   2 √        
11 KPO 14116 Bahasa Inggris Niaga 2   2 √        
12 KPO 14117 Matematika Ekonomi 2  1 3 √        
13 KPO 14118 Tiori Ekonomi Mikro 2   2    √     
14 KPO 14119 Tiori Ekonomi Makro 2   2   √       
15 KPO 14220 Perpajakan 2   2  √        
16 KPO 14121 Akuntansi Perpajakan 2   2    √      

17 KPO 14122 Tekhnik Pengelolaan Data 
Ekonomi 

1 1 
2      √    

18 KPO 14223 Manajemen Produksi 2  2    √      

19 KPO 14124 Perencanaan dan Studi Kekayaan 
Usaha 2 

 
2       √   

20 KPO 14225 Ekonomi Moneter 2  2      √    
21 KPO 14126 Akuntansi Biaya 2 1 3   √       
22 KPO 14127 Akuntansi Keuangan Menengah I 3  3   √       
23 KPO 14231 Akuntansi Keuangan Menengah II 3  3    √      
24 KPO 14132 Sistim Informasi Akuntansi 2   2   √       
25 KPO 14233 Akuntansi Manajemen 2   2    √      
26 KPO 14134 Penganggaran 2   2     √     
27 KPO14135 Komputer Akuntansi 1  1 2     √     
28 KPO14136 Manajemen Keuangan 2   2       √   
29 KPO 14137 Praktik  Akuntansi 0 3  3       √   

30 KPO 14138 Analisis Laporan Keuangan 
Akuntansi 3 

  
3     √     

31 KPO 14139 Seminar Akuntansi 2   2     √     
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32 KPO 14140 Teori Akuntansi 2   2       √   
33 KPO 14241 Pemeriksa Akuntansi 2  2      √   
34 KPO 14142 Kewirausahaan 2  2  √       
35 KPO 14262 Akuntansi Syariah 2  2      √   
36 KPO 14265 Pendidikan IPS Terpadu 2  2      √   
37 KPO 14168 Statistika Pendidikan Ekonomi 2  2       √  

Jumlah     82 16  9  14  11 9 12  11    
 
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib- Koperasi 
1 KPD 14102 Sosiologi  2   2 

  
√ 

     2 KPD 14210 Antropologi  2   2 
     

√ 
  3 KPD 14213 Sejarah 2   2 

 
√ 

      4 KPD 14107 Geografi  2   2 
  

√ 
     5 KPO 14110 Pengantar Ilmu Ekonomi 2   2 √ 

       6 KPO 14111 Pengantar Bisnis 2   2 √ 
       7 KPO 14112 Pengantar Manajemen 2   2 √ 
       8 KPO 14113 Dasar-Dasar Akutansi I 2  1 3 √ 
       9 KPO 14114 Dasar-Dasar Akuntansi II 2 1  3 

 
√ 

      10 KPO14115 Hukum Bisnis 2   2 √ 
       11 KPO 14116 Bahasa Inggris Niaga 2   2 √        

12 KPO 14117 Matematika Ekonomi 2  1 3 √        
13 KPO 14118 Tiori Ekonomi Mikro 2   2    √     
14 KPO 14119 Tiori Ekonomi Makro 2   2   √       
15 KPO 14220 Perpajakan 2   2  √        
16 KPO 14121 Akuntansi Perpajakan 2   2    √      

17 KPO 14122 Tekhnik Pengelolaan Data 
Ekonomi 

1 1 
2      √    

18 KPO 14223 Manajemen Produksi 2  2    √      

19 KPO 14124 Perencanaan dan Studi Kekayaan 
Usaha 2 

 
2       √   

20 KPO 14225 Ekonomi Moneter 2  2      √    
21 KPO 14128 Sejarah Tiori dan Idiologi Koperasi  1 3      √    
22 KPO 14129 Akuntansi Koperasi I   3   √       
23 KPO 14230 Akuntansi Koperasi II   3    √      
24 KPO 14143 Kewirausahaan    2  √        
25 KPO 14144 Ekonomi Pembangunan    2    √      
26 KPO 14245 Manajemen Koperasi    2       √   
27 KPO 14146 Manajemen Pemasaran   1 2      √    
28 KPO 14147 Anggaran Belanja Koperasi    2     √     
29 KPO 14148 Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif  3  3     √     

30 KPO 14149 Ekonomi Sumber Daya Alam dan 
Manusia  

  
3   √       
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31 KPO 14150 Ekonomi Internasional    2     √     
32 KPO 14151 Praktik Koperasi    2       √   
33 KPO 14252 Analisis laporan Keuangan   2      √   
34 KPO 14153 Ekonomi Publik   2   √      
35 KPO 14154 Pengawasan  Evaluasi Koperasi   2    √     

36 KPO 14255 Ekonomi Indonesia Dan 
Pendidikan  

 
2       √  

37 KPO 14256 Sejarah Teori Ekonomi          √  
38 KPO 14266 Pendidikan IPS Terpadu        √    
39 KPO 14169 Statistika Pendidikan Ekonomi II          √  

TOTAL      82 16   9 14 10  8 12  13   
 
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 
1 KPO 14157 Manajemen Resiko dan Strategi  

Pendidikan 2   2   √      
2 KPO 14158 Akuntansi Lembaga Non Profit 

dan Partai Politik 2   2      √   

3 KPO 14259 Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (ETAP) 2   2  √       

4 KPO 14160 Ekonomi Syariah 2   2   √      
5 KPO 14161 Manjemen Usaha Kecil Menengah 2   2 √        
6 KPO 14263 Pembangunan Ekonomi dan 

Pembangunan Pend 2   2 √        
7 KPO 14164 Penelitian tindakan 2   2 √        
8 KPO 14267 Praktik Kewirausahaan 2  1 3 √        
9 KPO 14270 Manajemen Investasi Saham dan 

Portofolio 2 1  3  √       

10 KPO 14271 Praktik Inovatif Pembayaran 
Pendidikan Ekonomi 2   2 √        

 Jumlah Matakuliah Pilihan  yang Disediakan   20         
 Jumlah Matakuliah yang harus Diambil   10         

 Jumlah Matakuliah Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi    22 21 20 21 21 20 17 10 

 Jumlah Matakulian Pendidikan Ekonomi 
Koperasi    22 21 20 20 20 20 19  10 

 Total SKS    144         
 

6.8.6. Program Studi Pendidikan Sejarah 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 951/UN19/AK/2014) 

NO  KODE  NAMA MATA KULIAH  
SKS SEMESTER  

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mata Kuliah Umum (MKU)                       

1 
UXN 12012 Agama Islam 

2   

2 
  

√ 
            

UXN 12050 Agama Katolik                
UXN12031 Agama Kristen               
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UXN 12069 Agama Buddha               
UXN 12221 Agama Hindu                
UXN 13010 Agama Kongn Hu Cu                

2 UXN 11209 Pendidikan Pancasila  2   2 √               

3 UXN 12143 
Pendidikan 
Kewarganegaraan  2   2   √             

4 UXN 12248 Bahasa Indonesia  2   2 √               

5 UXN 12203 Bahasa Inggris  2   2   √             

6 UXN 41054 KKN    4 4               √ 

Jumlah      14  4  6            4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF)                       

1 KPA14209 
Pendidikan Budaya 
Melayu 2 

  
2         √       

2 KPA14229 
Ilmu Pengetahuan 
Lingkungan  2   2   √             

Jumlah      4    2     2        

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)                       

1 KPA 14209 Landasan Pendidikan  2   2 √               

2 KPA 14229 
Perkembangan Peserta 
Didik  2   2   √             

3 KPA 14209 Pengelolaan Pendidikan  2   2   √             

4 KPA 14229 Bimbingan Dan Konseling  2   2     √           

5 KPA 14209 
Pengembangan Profesi 
Guru  2   2       √         

Jumlah      10 2 4 2 2        

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)               

1 KPP 14139 Telaah kur. Dan perenc. 
Pemb. Sejarah 3   3         √       

2 KPP 14240 Strategi Pembelajaran 
Sejarah  2   2       √         

3 KPP 14141 Media Pembelajaran 
Sejarah  2   2     √           

4 KPP 14242 Penilaian Pembelajaran 
Sejarah  2   2       √         

5 KPP 14243 Praktek Pengajaran 
Sejarah    2 2           √     

6 KPA 14150 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan    4 4             √   

Jumlah      15      2  4 3  2 4    

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)                   

1 KPP 14244 Inovasi Pendidikan  2   2           √     

2 KPP 14245 Penelitian Pendidikan 
Sejarah  2   2           √     

3 KPP 14146 Statistik Pendidikan  2   2         √       

4 KPP 14048 Skripsi    6 6               √ 

Jumlah      12          2 4    6  
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Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib  

1 KPD 14101 Sosiologi      2         √       

2 KPD 14209 Antropologi      2       √         

3 KPD 14204 Ekonomi      2 √               

4 KPD 14106 Geografi  2   2       √         

5 KPP 14101 Sejarah Indonesia I 3   3 √               

6 KPP 14202 Sejarah Indonesia II 3   3   √             

7 KPP 14103 Sejarah Indonesia III 3   3     √           

8 KPP 14204 Sejarah Indonesia IV 3   3       √         

9 KPP 14105 Sejarah Indonesia V 3   3         √       

10 KPP 14106 Sejarah Amerika 3   3     √           

11 KPP 14207 Sejarah Asia Timur 3   3   √             

12 KPP 14108 Sejarah Oceania Dan 
Australia 3 

  
3     √           

13 KPP 14209 Sejarah Asia Barat Daya 3   3       √         

14 KPP 14110 Sejarah Asia Selatan 3   3     √           

15 KPP 14111 Sejarah Eropa 3   3 √               

16 KPP 14112 Sejarah Afrika 3   3     √           

17 KPP 14113 Sejarah Riau 1 1 2         √       

18 KPP 14114 Sejarah Islam 2   2     √           

19 KPP 14115 Sejarah Asia Tenggara 3   3         √       

20 KPP 14116 Pengantar Ilmu Sejarah 1 1 2 √               

21 KPP 14117 Praktikum Sejarah    3 3         √       

22 KPP 14218 Sejarah Pendidikan 2   2   √             

23 KPP 14219 Sejarah Maritim 2   2   √             

24 KPP 14120 Sejarah Local 2   2 √               

25 KPP 14221 Paham-Paham Besar 
Dalam Sejarah 2 

  
2       √         

26 KPP 14222 Sejarah Social 2   2           √     

27 KPP 14223 Sejarah Intelektual  2   2           √     

28 KPP 14224 Filsafat Sejarah 3   3           √     

29 KPP 14125 Metodologi Sejarah 2   2         √       

30 KPP 14126 Sejarah Perekonomian 2   2 √               

31 KPP 14227 Sejarah Politik 2   2       √         

32 KPP 14228 Historiografi 2   2           √     

Jumlah      79 14  10  17  14 15  9      

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan                    

1 KPP 14229 Pendidikan Ilmu Sosial 2   2           √     

2 KPP 14230 Kajian Masyarakat 
Indonesia 

2   
2           √     

3 KPP 14231 Geografi Sejarah 1 1 2           √     
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4 KPP 14232 Tata Negara RI 2   2           √     

5 KPP 14133 Sejarah Kebudayaan 
Indonesia 2 

  
2             √   

6 KPP 14134 Dunia Pariwisata 1 1 2             √   

7 KPP 14135 Kewirausahaan 1 1 2             √   

8 KPP 14136 Arsip Dan Bahasa Sumber  1 1 2             √   

9 KPP 14137 Jurnalistik 1 1 2             √   

10 KPP 14138 Pengetahuan Komputer 1 1 2             √   

Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan     20            8 12    
Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus 

diambil 
  

10      4 6  

TOTAL      144 20   22  21 20   22  19  10  10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 
bekal  ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi 
yang baik. Dengan pemahaman yang baik terhadap 
ajaran agama, segala aktivitas yang mereka lakukan 
didasari pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan  Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan  

Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak 
asasi manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, 
ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, 



 

  Universitas Riau 178 

 

dan menulis karya ilmiah.  
5 Bahasa Inggris  

His is one of the subjects offered by FKIP Riau University 
to all of its students. This subject aims to provide 
materials to help students develop their conversational 
fluency. The materials are designed to provide 
opportunities for students to engage in real talk in the 
classroom, and to use the language creatively and 
purposefully. 

6 Peendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

7 Budaya Melayu 1. Nilai-nilai asas, bersifat abstrak, dirumuskan 
berdasarkan: (1) relasi manusia dengan penciptanya, 
(2) relasi manusia dengan alam  dan makhluk lainnya 
(empirik). 2. Bentangan Sejarah, membahas tentang (1) 
sejarah alam (saujana alam Melayu: sungai, rumah, 
tanah perladangan, kepulangan sialang, hutan rimba), 
(2) tamadun Melayu (pencapaian kerajaan2 Melayu, 
Mulai dari abad ke-4 SM (Kerajaan Kandis, 
Dharmasraya, Muara Takus, Sriwijaya, Melaka, Riau-
Lingga, hingga abad ke-19 Siak dan Inderagiri, dll.) 3. 
Kebiasaan hidup berpola (tradisi). (1) Atur/tatacara 
kehidupan sehari-hari, (2) Upacara dan ritual; (3) siklus 
kehidupan (kebiasaan hidup sehari2 dan termasuk 
permainan rakyat). 4. Karya dan Ekspresi Budaya, 
membahas tentang (1) Bahasa (verbal dan nonverbal) 
orality, literacy, (2) Seni (berbagai-bagai motif, tari, 
ukiran, teater tradisional,  (3) Tradisi lisan dan tradisi 
tulis, (4) Teknologi tradisional (darat, air, 
udara/kosmis, dll.) (5) Pengetahuan dan Praktik-
praktik keekonomian, seperti (a) Ekonomi Tapak 
Lapan,  (b) Peresuk, (c) etos kerja, (d) Etno Gastronomi, 
(e) Etno Astronomi, (f) Etno Medicine, dll. 
Catatan: untuk Fokus Jurusan/prodi: (1) Jurusan MIPA 
(Biologi, fisika, dll.)  difokuskan kepada 
etnomedicine, etnogastronomi, saujana (landskap) 
alam Melayu, (2) Jurusan Sosial (PIPS)  sejarah 
kerajaan-kerajaan dan sistem sosial, ekonomi Melayu, 
(3) Bahasa dan Seni  tradisi lisan dan tulisan, seni, 
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dan verbal art.  Pendidikan Olahraga : permainan 
melayu, silat, dayung, gasing, dll.  

8 KKN  Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 
yang didapat di kampus dalam situasi nyata di 
masyarakat.  

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan social, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan 
menghadapi abad 21, pendidikan dan pembangunan 
nasional. 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan; 
karakteristik perkembangan psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, social, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik 
pada setiap tahap usia anak dan remaja. 

11 Bimbingan dan Konseling Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
BK mencakup; latar Belakang diperlukannya BK di 
sekolah , Sejarah BK di Indonesia; pengertian, tujuan, 
fungsi, prinsip dan azas BK; landasan bimbingan 
konseling; bidang dan jenis layanan BK di sekolah serta 
layanan bimbingan belajar bagi siswa sekolah 
menengah. 

12 Pengelolaan Pendidikan Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. kajian tentang konsep dasar ilmu 
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manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
fungsi manajemen pendidikan; serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 

13 Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha pengembangan 
profesi keguruan, standar kompetensi guru serta 
peraturan perundang-undangan tentang profesi guru, 
penilaian kinerja guru (PKG), dan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) 

14 Telaah Kurikulum  dan  
Perencanaan Pemb 
Sejarah 

Mengkaji filosofi, landasan, dan perkembangan 
kurikulum. Menelaah standar isi kurikulum bidang 
studi yang berlaku.    Menganalisis materi  lingkup dan 
kedalaman isi setiap pokok materi. Menyusun silabus. 
Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran 
dari kompetensi dasar.   Menguraikan materi pokok dan 
menyusun strategi , pendekatan, metode  dan sumber 
belajar   dalam bentuk rencana pembelajaran.  
Merancang bahan ajar dan LKS.    

15 Strategi  Pembelajaran  
Sejarah 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar  
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen 
pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode 
pembelajaran.  Interaksi belajar  mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori  belajar yang 
diterapkan dalam menentukan metode pembelajaran. 
Pendekatan dan model pembelajaran. Keterampilan 
dasar mengajar . 

16 Media Pembelajaran 
sejarah 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam 
media pembelajaran. Dasar pemilihan media 
pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran dan 
Teknik penggunaan media pembelajaran baik secara 
konvensional maupun TIK 

17 Penilaian Pembelajaran 
Sejarah 

Matakuliah ini membahas: Penilaian  autentik: dasar, 
prinsip, syarat,  tujuan dan fungsi penilaian,  Ciri, jenis, 
strategi dan jenis tagihan. Teknik penilaian: 
pengembangan tes,  kisi tes. Pendekatan dalam 
penilaian. Prosedur penilaian. Analisis alat penilaian.   

18 Praktik Pengajaran 
Sejarah 

Menyusun rencana  pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran  
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proses pembelajaran mikro. 
19 Pengenalan Lapangan 

Persekolahan 
Mengobservasi sekolah tentang lingkungan fisik   
organisasi, administrasi, lingkungan sosial sekolah   
pengamatan peserta didik  dalam  kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan pengamatan. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam 
berbagai dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang 
Studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut mahasiswa diajak mengkaji 
berbagai pengertian inovasi, perbedaan inovasi dengan 
perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia maupun di luar 
negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternatif baru pembelajaran bidang 
studi.  

21 Penelitian Pendidikan Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, di mana mahasiswa selain diberikan teori-teori 
yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian sampai 
pada pengolahan dan pelaporannya, meliputi Domain 
Penelitian Pendidikan, jenis-jenis penelitian 
pendidikan, dasar-dasar penelitian pendidikan, 
permasalahan penelitian, variabel penelitian, kajian 
teori dari sumber belajar, rumusan hipotesis (jika ada), 
teknik sampling, indikator dan instrumen penelitian, 
validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data 
penelitian, pelaporan publikasi, dan review hasil 
penelitian. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan non 
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 
baku dan varians); Statistik inferensial, meliputi: 
konsep statistik parametrik dan non-parametrik, 
probabilitas dan distribusinya, Distribusi normal baku, 
uji persyaratan statistik parametrik (normalitas, 



 

  Universitas Riau 182 

 

homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan Pengolahan data dengan 
computer (Excell dan SPSS). 

23 Skripsi    Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan; (3) 
Menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang 
studi secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) Mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang digunakan di 
kalangan masyarakat ilmiah.  

24 Sejarah Indonesia I Matakuliah sejarah Indonesia Iini berbobot 2 SKS. Mata 

kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal 

ilmu pengetahuan tentang peristiwa perkembangan 

kehidupan manusia di Indonesiakepada mahasiswa. 

Harapan setelah mempelajari mata kuliah ini 

mahasiswa dapat memahami konsep dan tahapan-

tahapan perkembangan manusia diawali dengan 

peristiwa prasejarah, manusia dalam peristiwa sejarah, 

kontak awal bangsa indonesia dengan bangsa lain, 

hingga berkembangan sistem kebudayaan dan 

pemerintan yang bercorak hindu-budha di Indonesia. 

Kegiatan perkuliahan meliputi tatap muka untuk 

menyampaikan materi, pemberian tugas, dan diskusi 

kelompok. Evaluasi dilakukan melalui Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta 

penilaian terhadap tugas mahasiswa. 

25 Sejarah Indonesia II Mata kuliah  Sejarah Indonesia II ini berbobot 3 SKS. 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan 
bersyarat yang diberlakukan kepada mahasiswa, yakni 
mahasiswa terlebih dahulu harus lulus pada mata 
kuliah Sejarah Indonesia I. matakuliah ini memilki 
tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang 
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perkembangan  sejarah bangsa Indonesia  sejak 
masuknya Islam, perkembangan Islam serta 
pembentukan dan perkembangan kerajaan-kerajaan 
awal yang bercorak Islam akhir dari materi ini hinga 
masuknya masyarakat ekonom Eropa ke Indonesia. 
Kegiatan perkuliahan meliputi tatap muka untuk 
menyampaikan materi, pemberian tugas, dan diskusi 
kelompok. Evaluasi dilakukan melalui Quis, Ujian 
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester serta 
penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa.  

26 Sejarah Indonesia III Tinjauan mengenai bangsa Indonesia dalam 
menghadapi penetrasi Bangsa Barat, perkembangan 
agama Kristen di Indonesia serta perjuangan Bangsa 
Indonesia di berbagai daerah dalam menentang 
kekuatan Asing pada abad ke 16-19. Mata kuliah ini 
berisikan penjajahan bangsa asing yaitu Belanda, 
Inggris dan Jepang di Indonesia. Perjuangan-perjuangan 
yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap 
penjajahan asing.  

27 Sejarah Indonesia IV Tinjauan mengenai perkembangan sejarah Bangsa 
Indonesia sejak lahirnya Pergerakan Nasional untuk 
memperoleh kemerdekaan perjuangan kemerdekaan 
pada masa pendudukan Jepang, serta Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. Materi kuliah ini membahas 
partai-partai yang tumbuh dan berkembang di 
Indonesia pada masa penajahan. Gerakan kepemudaan 
yang dilakukan oleh para pemuda yang pada puncaknya 
terselenggarakannya Kongres Pemuda I dan Kongres 
Pemuda II. Masuknya jepang ke Indonesia dan 
perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan 
Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok hingga Proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia.  

28 Sejarah Indonesia V Tinajauan mengenai penataan kehidupan berbangsa 
dan bernegara pada awal kemerdekaan, Perang 
Kemerdekaan Indonesia dalam menumpas 
pemberontakan PKI di Madiun serta Serangan Umum 1 
Maret 1949. Materi perkuliahan ini membahas 
pemerintahan orde lama di Indonesia, pemerintahan 
orde baru di Indonesia serta reformasi yang dilakukan 
oleh bangsa Indonesia.  

29 Sejarah Amerika Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi 
mahasiswa Strata 1 Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu 
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Budaya Universitas Andalas.Materi yang diberikan 
dalam mata kuliah ini meliputi proses pembentukan, 
pertumbuhan, dan perkembangan bangsa dan negara 
Amerika Serikat sebelum hingga kedatangan bangsa-
bangsa Eropa ke benua tersebut sampai berkhirnya era 
Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat. 

30 Sejarah Asia Timur Mata kuliah “Sejarah Asia Timur” ini merupakan mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa Strata 1 pada semua 
program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. 
Tujuan utama dari pembelajaran mata kuliah ini adalah 
memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang 
berbagai bangsa dan negara yang berada di Asia Timur 
serta kerjasama dengan wilayah seregional dalam 
kawasan Asia Timur. Hal lainnya yang menjadi fokus 
kajian mengenai Asia Timur adalah pengaruh kawasan 
tersebut dengan Indonesia. Harapan setelah 
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat 
memahami dan mampu mengidentifikasi serta 
menganalisis perkembangan negara dan bangsa Asia 
Timur serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Mata 
kuliah ini mengkaji negara dan bangsa China, Jepang, 
Korea, Mongol, Taiwan dan aliran-aliran yang 
berkembang pada masyarakat Asia Timur. Kegiatan 
perkuliahan meliputi tatap muka untuk menyampaikan 
materi, pemberian tugas, dan diskusi kelompok. 
Evaluasi dilakukan melalui Quis, Ujian Tengah Semester 
dan Ujian Akhir Semester serta penilaian terhadap 
tugas-tugas mahasiswa.  
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Sejarah Oceania Dan 
Australia 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan Sejarah asal usul 
Australia dan penguasaan laut sekitarnya (New Zealand 
dll), masa persaingan negara kolonial memperebutkan 
Benua Australia hingga kedatangan  Ras Eropa 
menjadikan Australia sebagai daerah koloni. Sejarah 
mencatat Australia dijadikan Inggeris sebagai tempat 
pembuangan para tawanan perang dan eksploitasi 
Sumber Daya Alam secara besar-besaran untuk 
kepentingan Inggeris Raya. Mahasiswa memahami 
hubungan yang ”panas dan dingin” antara Indonesia 
dan Australia. 

32 Sejarah Asia Barat Daya Matakuliah sejarah Asia Barat Daya ini berbobot 2 SKS. 
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Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan 
bekal kepada mahasiswa untuk dapat memahaman 
tentang kondisi kawasan Asia Barat Daya dan 
permasalahannya serta perkembangan Asia Barat Daya 
dari sejarah peradaban kuno sampai terjadinya krisis 
teluk dikawasan Timur Tengah. Kegiatan perkuliahan 
meliputi tatap muka untuk menyampaikan materi, 
pemberian tugas, dan diskusi kelompok. Evaluasi 
dilakukan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan 
Ujian Akhir Semester (UAS) serta penilaian terhadap 
tugas mahasiswa. 

33 Sejarah Asia Selatan Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan negara-negara di Asia 
Selatan. Mata kuliah membahas tentang negara-negara 
di kawasan asia selatan juga membicarakan tentang 
sejarah dan prasejarah kemudian kebudayaannya, 
peradabannya.  

34 Sejarah Eropa Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan Sejarah di eropa. Mata 
kuliah ini membahas peradaban pulau kreta di laut 
aegenia, kebudayaan yunani dan romawi. Masuknya 
islam di eropa hingga terjadinya perang salib. 
Perkembangan eropa dan pecahnya perang dunia 
pertama dan kedua. Perkembangan eropa pasca perang 
kemerdekaan.  

35 Sejarah Afrika Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan Sejarah di afrika. Mata 
kuliah ini membahas peradaban lembah sungai nil 
(mesir kuno). Masuknya penjajahan bangsa asing ke 
afrika hingga kemerdekaan negara-negara di afrika.  

36 Sejarah Riau Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan Sejarah daerah riau. 
Mata kuliah ini membahas  

37 Sejarah Islam Matakuliah sejarah Islam  ini berbobot 2 SKS. Mata 
kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal 
ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Harapansetelah 
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat 
memahamidan mampu mengindentifikasi serta 
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menganalisis perkembangan tentang perluasan 
wilayah pengaruh Islam sejak zaman Jahiliah hingga 
perkembangannya Islam kepenjuru belahan dunia. 
Kegiatan perkuliahan meliputi tatap muka untuk 
menyampaikan materi, pemberian tugas, dan diskusi 
kelompok. Evaluasi dilakukan melalui Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta 
penilaian terhadap tugas mahasiswa. 

38 Sejarah Asia Tenggara Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengenal perkembangan Sejarah di asia 
tenggara. Mata kuliah ini membahas pra sejarah di asia 
tenggara, kerajaan-kerajaan yang berkembang di asia 
tenggara, penjajahan asia tenggra hingga kemerdekaan 
di negara-negara asia tenggara.  

39 Pengantar Ilmu Sejarah Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk mengetahui hakikat sejarah, unsur-unsur sejarah, 
ruang lingkup sejarah, faktor-faktor sejarah, metodelogi 
dan penelitian sejarah, kronologis sejarah hingga 
hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu lainnya.  

40 Praktikum Sejarah  Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk menjelaskan suatu objek sejarah.  

41 Sejarah Pendidikan Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan 
untuk menjelaskan perkembangan pendidikan. Mata 
kuliah ini membahas pendiidkan di indonesia pada 
zaman pra sejarah, hindu dan budha, islam, penjajahan 
bangsa asing hingga pendidikan di indonesia pasca 
kemerdekaan hingga zaman reformasi sekarang ini. 
Mata kuliah ini juga membahas perbandingan 
pendidikan di indonesia dengan negara-negara lainnya 
di dunia.  

42 Sejarah Maritim Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
Mahasiswa berkemampuan untuk mengenal 
perkembangan Sejarah Maritim (Laut, perairan) 
Nusantara sejak dahulu kala hingga menjadi warisan 
Indonesia, baik itu di masa damai hingga peristiwa 
politik (perang) konflik di perairan. Mahasiswa 
diharapkan mencintai laut dan perairan, mempunyai 
pengetahuan tentang memelihara sumber daya alam 
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dari perairan, menghindari pencemaran dan 
memahami betapa besarnya peran laut dan perairan 
(Maritim) di Indonesia 

 
 
43 

 
 
Sejarah Local 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk mengenal 
perkembangan Sejarah Lokal di Indonesia. Mahasiswa 
akan mampu merancang penulisan sejarah yang ada 
disekitarnya, sehingga dapat dilanjutkan untuk 
penulisan karya ilmiah sejarah hingga skripsi sebagai 
penulisan karya di semester akhir Mahasiswa. 

44 Paham-Paham Besar 
Dalam Sejarah 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk mengenal 
perkembangan paham-paham yang pernah tumbuh dan 
berkembang di dunia hingga pengaruhnya bagi 
kehidupan manusia. Diantara pembahasannya adalah 
membahas paham nasionalisme, fasisme, liberalisme, 
sosialisme, komunisme dan paham-paham lainnya yang 
pernah ada dan merobah corak kehidupan manusia.  

45 Sejarah Social Mata kuliah ini menyajikan tentang segala peristiwa 
secara total maupun global dan mengambil fakta-fakta 
sosial sebagai bahan kajiannya seperti kemiskinan, 
perbanditan, kekerasan, kriminalitas, kesalehan, 
pertumbuhan penduduk, migrasi, sejarah kota dan 
sejarah desa .  Pelaksanaan perkuliahan menggunakan 
pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah, tanya 
jawab, dan diskusi. Pendekatan discovery dilaksanakan 
dengan menggunakan LKM. Media pembelajaran 
menggunakan slide power point. Penilaian hasil belajar 
mahasiswa melaluikuis,  UTS dan UAS, tugas. 
Ditekankan agar mahasiswa membaca buku wajib 
sebelum perkuliahan. 

46 Sejarah Intelektual  Matakuliah sejarah Intelektualini berbobot 2 SKS. Mata 
kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal 
ilmu pengetahuan tentang ritme peristiwa 
perkembangan pemikiran manusia dalam ilmu 
pengetahuan kepada mahasiswa. Harapan setelah 
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat 
memahami konsep dan tahapan-tahapan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata 
kuliah sejarah intelektual ini merupakan salah satu 
mata kuliah keahlian yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa program studi pendidikan sejarah sebagai 
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bidang keilmuan yang memberikan pengetahuan dan 
wawasan kesejarahan. Kegiatan perkuliahan meliputi 
tatap muka untuk menyampaikan materi, pemberian 
tugas, dan diskusi kelompok. Evaluasi dilakukan 
melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 
Semester (UAS) serta penilaian terhadap tugas 
mahasiswa. 

47 Filsafat Sejarah Mata kuliah Filsafat Sejarah merupakan mata kuliah 
pengantar  yang diberikan di Program Studi Pendidikan 
Sejarah berupaya memberikan bekal kemampuan 
kepada mahasiswa untuk dapat memahami, 
mengevaluasi dan menganalisis   secara umum  
mengenai hakekat sejarah, sumber gerak sejarah, arah 
sejarah, tujuan sejarah, sifat sejarah dan aliran-aliran 
sejarah. Titik tekan dari mata kuliah ini mahasiswa 
memahami ruang lingkup kajian filsafat sejarah, 
menerapkan cara berfikir yang integral dan 
komprehensif dalam filsafat sejarah,memiliki 
kemmapuan menganalisis secara rasional, sistematis 
dan runtut dari pemikir filsuf sejarah, menganalisa 
kebenaran dan keterangan historis yang terdapat 
dalam masyarakat, memahami obyektifitas sejarah dan 
filsafat sejarah sesuai dengan metodologi sejarah, 
memahami sejarah sebagai konstruk masa lampau yang 
dibuat sejarawan, memahami kesadaran sejarah dan 
logika sejarah yang terjadi dalam peristiwa sosial.  

48 Metodologi Sejarah Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk menentukan metode 
penelitian yang akan di gunakan dalam memecahkan 
masalah-masalah penelitian sejarah. Dalam mata kuliah 
ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam 
penelitian sejarah, sumber sejarah, kritik sumber, 
analisis keabsahan data dan lain sebagainya.  

49 Sejarah Perekonomian Mata kuliah “Sejarah Perekonomian” ini merupakan 
mata kuliah wajib bagi mahasiswa Strata 1 pada semua 
program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. 
Tujuan utama dari pembelajaran mata kuliah ini adalah 
memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang 
berbagai gagasan dan teori ekonomi dunia serta 
perjalanan  Nusantara  Indonesia pada masa lampau, 
yaitu mulai dari periode prasejarah sampai dengan 
periode moderen. Realitas sejarah perekonomian 
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Indonesia pada masa lampau itu dilihat secara 
diakronis yaitu membuat penggalan waktu menjadi 
empat periode utama yang menandai perjalanan 
kebudayaan Indonesia yaitu periode prasejarah, 
periode klassik (Hindu-Budha), periode madya (Islam) 
dan periode moderen (dari era kolonialisme Belanda 
sampai era kontemporer). Setiap periode mempunyai 
karakteristik tersendiri yaitu adanya fenomena 
perekonomian tertentu yang dominan, namun proses 
(aspek kontinuitas) yang menghubungkan antar 
periode juga dibicarakan dalam pembelajaran ini. 

50 Sejarah Politik Matakuliah sejarah Politikini berbobot 2 SKS. Mata 
kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal 
Ilmu Pengetahuan Sosial dan politik kepada 
mahasiswa. Harapan setelah mempelajari mata kuliah 
ini mahasiswa dapat memahami dan mampu 
mengindentifikasi serta menganalisis perkembangan 
sosial-Politik berkaitan dengan sejarah bangsa dan 
negara yang ada dibelahan dunia.Mata kuliah sejarah 
politik ini juga mengkaji teori (konsep) ilmu politik 
yang berkaitan dengan perkembangan sejarah, 
meliputi kajian nasionalisme, revolusi, hubungan pusat 
dan daerah, ekonomi-politik, meliter-politik, serta 
konsep Solidarity maker, administrator dan 
tingkahlaku politik secara luas didalam sistem 
pemerintahan. Kegiatan perkuliahan meliputi tatap 
muka untuk menyampaikan materi, pemberian tugas, 
dan diskusi kelompok. Evaluasi dilakukan melalui Ujian 
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 
(UAS) serta penilaian terhadap tugas mahasiswa. 

51 Historiografi Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk membedakan 
historiografi tradisional dan historiografi modern yang 
ada di indonesia. Mata kuliah ini juga membahas 
historiografi asia, historiografi amerika, historiografi 
afrika.  

52 Sejarah Kebudayaan 
Indonesia 

Mata kuliah “Sejarah Kebudayaan Indonesia” ini 
merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Strata 1 
pada semua program studi di Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Andalas. Tujuan utama dari pembelajaran 
mata kuliah ini adalah memberikan wawasan kepada 
mahasiswa tentang dinamika atau perubahan 
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kebudayaan di Indonesia pada masa lampau, yaitu 
mulai dari periode prasejarah sampai dengan periode 
moderen. Realitas kebudayaan Indonesia pada masa 
lampau itu dilihat secara diakronis yaitu membuat 
penggalan waktu menjadi empat periode utama yang 
menandai perjalanan kebudayaan Indonesia yaitu 
periode prasejarah, periode klassik (Hindu-Budha), 
periode madya (Islam) dan periode moderen (dari era 
kolonialisme Belanda sampai era kontemporer). Setiap 
periode mempunyai karakteristik tersendiri yaitu 
adanya fenomena kultural tertentu yang dominan, 
namun proses (aspek kontinuitas) yang 
menghubungkan antar periode juga dibicarakan dalam 
pembelajaran ini. 

 
53 

 
Arsip Dan Bahasa 
Sumber  

Mata kuliah ini berisi serangkaian pengetahuan 
mengenai kearsipan. Di dalamnya diperkenalkan 
berbagai jenis data atau sumber ilmu pengetahuan yang 
dikoleksi oleh berbagai macam institusi kearsipan yang 
ada seperti arsip daerah, arsip nasional, dan arsip-arsip 
di luar negeri, serta arsip-arsip yang dikoleksi oleh 
lembaga-lembaga lain termasuk ke dalamnya koleksi 
arsip yang ada di perpus-takaan perguruan tinggi. 
Materi perkuliahan terfokus kepa-da data-data atau 
sumber-sumber arsip yang berhubungan dengan 
pengetahuan sejarah Indonesia. Selain koleksi ar-sip, 
materi perkuliahan juga memberikan pengetahuan ten-
tang teknologi kearsipan. Materi ini sangat berguna 
untuk mengetahui peralatan-peralatan yang biasa 
digunakan oleh institusi kearsipan sebagai media 
penyimpanan data atau sumber arsip. Pengetahuan dan 
penguasaan teknologi kearsipan dapat membantu para 
mahasiswa yang melakukan penelitian arsip guna 
mendapatkan dan mengakses data-data atau sumber-
sumber arsip yang mereka butuhkan untuk menulis 
sejarah, secara lebih mudah. Pada akhir perkuliaan, 
mahasiswa akan diajak berkunjung ke salah satu 
institusi kearsipan melalui program studi lapangan. 
Lewat program ini mahasiswa dapat berkenalan 
dengan berbagai perangkat yang terdapat di institusi 
kearsipan. Secara langsung mahasiswa dapat pula 
melihat dan berpeluang untuk memperoleh 
pengetahuan praktis mengenai koleksi data dan sumber 
arsip, serta teknologi yang dipakai untuk mengelola 
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koleksi arsip tersebut. Pada saat kunjungan lapangan, 
mahasiswa membuat laporan tertulis yang memuat 
hasil pengamatan mereka tentang koleksi arsip dan 
teknologi kearsipan yang terdapat di institusi kearsipan 
yang dikunjungi. 

 
54 

 
Kajian Masyarakat 
Indonesia 

Mata kuliah ini menyajikan  menyajikan prinsip dasar 
kehidupan masyarakat dan perkembangan masyarakat 
indonesia sampai terbentuk aneka macam suku , 
budaya dan ras ..  Pelaksanaan perkuliahan 
menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk 
ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pendekatan 
discovery dilaksanakan dengan menggunakan LKM . 
Media pembelajaran menggunakan slide power point. 
Penilaian hasil belajar mahasiswa melaluikuis,  UTS dan 
UAS, tugas. Ditekankan agar mahasiswa membaca buku 
wajib sebelum perkuliahan. 

55 Geografi Sejarah Mata kuliah  ini mengkaji  pentingnya keterlibatan 
dimensi waktu untuk memahami proses-proses yang 
melatar belakangi pembentukan dan perubahan 
karakter fenomena di muka bumi. Pola-pola kehidupan 
masa lampau beserta kejadian-kejadian penting yang 
terjadi di dalamnya akan dirangkai secara spasial dan 
temporal guna memahami dampak kumulatifnya 
terhadap situasi masa kini dan memperkirakan 
kecendrungan di masa depan. Variasi keruangan 
mengenai perubahan pola relasi serta interaksi antar 
gejala-gejala fisik dan sosial sebagai akibat dari 
perkembangan peradaban dalam jangka waktu yang 
panjang (diakronik) akan menjadi salah satu topik 
dalam diskusi mata ajar ini. Mata ajar ini juga akan 
menguraikan pendekatan guna menyusun rekonstrusi 
spasial perubahan dan perkembangan pola-pola 
kehidupan dalam satu rentang waktu dengan 
menekankan pada pemahaman integratif terhadap 
dinamika kehidupan dalam suatu wilayah. Pelaksanaan 
perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori 
dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 
Pendekatan discovery dilaksanakan dengan 
menggunakan LKM . Media pembelajaran menggunakan 
slide power point. Penilaian hasil belajar mahasiswa 
melaluikuis,  UTS dan UAS, tugas.  

56 Tata Negara RI Mata kuliah Tata Negara ini berbobot 2 SKS. Matakuliah 
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ini bertujuan untuk memberikan perspektif mendasar 
dan dinamika sistem ketata negaraan tentang hak-hak 
dan kewajiban warga Negara khususnya yang 
berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini 
memfokuskan pada pemahaman koprehensif terhadap 
nilai ketanegaraan dan tata pemerintahan, hubungan 
antar warga negara dengan negara serta hubungan 
pemerintah daerah dan pusat didalam sistem 
pemerintahan Indonesia.Kegiatan perkuliahan meliputi 
tatap muka untuk menyampaikan materi, pemberian 
tugas, dan diskusi kelompok. Evaluasi dilakukan 
melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 
Semester (UAS) serta penilaian terhadap tugas 
mahasiswa. 

57 Antropologi Mata kuliah ini merupakan mata kuliah sebagai 
pelengkap da;am mata kuliah yang lain dan mata kuliah 
Antropologi Budaya di arahkan untuk pemahaman 
mendalam mengenai kebudayaan manusia. Mata kuliah 
ini membahas tentang pengertian Antropologi Budaya, 
Obyek Antropologi Budaya, Fungsi Antropologi, Budaya 
pada masyarakat yang sedang berkembang, 
kepribadian, unsure-unsur kepribadian seperti 
perasaan, dorongan naluri, kehidupan politik manusia 
dalam masyarakat, berbagai wujud kolektif manusia, 
unsure-unsur masyarakat termasuk kategori sosial, 
golongan sosial, kebudyaan, sifat super organic dari 
kebudayaan, wujud-wujud kebudayaan, adat istiadat, 
norma dan hukum, unsure-unsur kebudayaan, integrasi 
kebudayaan dan fokus kebudayaan 

58 Dunia Pariwisata Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk mengenal 
perkembangan pariwisata di indonesia. Mata kuliah ini 
membahas hakikat pariwisata, perhotelan, pemandu 
wisata, analisis swot objek wisata. Tugas dan fungsi 
pramu wisata. Mata kuliah ini juga membawa 
mahasiswa ke objek wisata untuk melakukan tinjauan 
lapangan.  

59 Kewirausahaan Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk berwira usaha. Mata 
kuliah ini membahas mengenai peluang usaha, stragtegi 
mengembangkan usaha, kiat-kiat menciptakan peluang 
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usaha yang baru.  
60 Sosiologi Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 

didik memiliki kemampuan untuk mengenal 
perkembangan sosial masyarakat. Mata kuliah ini 
membahas konsep dasar sosiaologi, interaksi sosial, 
konflik sosial, perubahan sosial dan lain sebagainya.  

61 Jurnalistik Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk membuat tulisan-
tulisan yang akan di terbitkan di majalah dan koran. 
Mata kuliah ini membahas cara menulis, strategi 
memperoleh isi tulisan, mengedit tulisan untuk di cetak 
di media massa dan lain sebagainya.  

62 Pengetahuan Komputer Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan peserta 
didik memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 
komputer menggunakan program microsoft word, 
microsoft excel, microsoft powerpoint, microsoft acces 
dan publikasi karya melui website yang dibuat sendiri 
oleh mahasiswa.  

 
 

6.8.7. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan 

A. Struktur Kurikulum(SK Rektor Nomor: 952/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12011 Agama Islam 

2 

 

2  √ 

      

UXN 12049 Agama Katolik       

UXN 12030 Agama Kristen       

UXN 12068 Agama Buddha       

UXN 12220 Agama Hindu       

UXN 13009 Agama Kong Hu Cu       
2 UXN 11208 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12142 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12247 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12202 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41053 KKN   4 4        √ 
 Jumlah   14 4 6      4 

 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 

1 KPA 14208 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 KPA 14228 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
  Jumlah   4  4       

 
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14109 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14248 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √       
3 KPA 14268 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14129 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14288 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2     
 
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPQ 14101 Telaah Kur dan Perenc. Pemb 
PPKn  3  3     √    

2 KPQ 14202 Strategi  Pembelajaran  PPKn 2  2    √     
3 KPQ 14103 Media Pembelajaran  PPKn 2  2   √      
4 KPQ 14204 Penilaian Pembelajaran PPKn 2  2    √     
5 KPQ 14205 Praktik Pengajaran PPKn  2 2      √   

6 KPA 14149 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan  4 4       √  

  Jumlah   15   2 4 3 2 4  
 
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPQ 14206 Inovasi Pendidikan 2  2      √   
2 KPQ 14207 Penelitian Pendidikan 2  2      √   
3 KPQ 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
4 KPQ 14054 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12     2 4  6 

 
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

1 KPD 14103 Sosiologi  2  2 √        
2 KPD 14211 Antropologi 2  2 √        
3 KPD 14214 Sejarah 2  2 √        
4 KPD 14205 Ekonomi 2  2 √        
5 KPD 14108 Geografi 2  2  √       
6 KPD 4106 Pendidikan IPS 2  2 √        
7 KPQ 14110 Pengantar Filsafat 2  2 √        
8 KPQ 14111 Pengantar Ilmu Hukum 2  2 √        
9 KPQ 14212 Ilmu Negara 2  2  √       

10 KPQ 14213 Kehidupan Agama Indonesia 2  2  √       
11 KPQ 14114 Pembelajaran Kewarganegaraan 3  3   √      
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 KPQ 14115 Konsep Dasar Moral 2  2   √      
13 KPQ 14216 Pengantar Tata Hukum Indonesia 2  2  √       
14 KPQ 14117 Psikologi Kepribadian 2  2   √      
15 KPQ 14118 Kajian Masyarakat Indonesia 2  2   √      
16 KPQ 14219 Sistem Politik Indonesia 2  2    √     
17 KPQ 14120 Hukum Perdata 2  2   √      
18 KPQ 14121 Hukum Pidana 2  2   √      
19 KPQ 14122 Hukum Adat  2  2   √      
20 KPQ 14223 Ilmu Kewarganegaraan 2  2    √     
21 KPQ 14124 Ilmu Politik 2  2   √      
22 KPQ 14125 Sosiologi Politik 2  2     √    
23 KPQ 14226 Politik Hukum 2  2    √     
24 KPQ 14127 Hukum Agraria 2  2       √  
25 KPQ 14228 Hukum Bisnis 2  2      √   
26 KPQ 14229 Hukum Pajak 2  2    √     
27 KPQ 14230 Filsafat Pancasila 2  2    √     
28 KPQ 14231 Teori Hukum dan Konstitusi 2  2    √     
29 KPQ 14232 Logika 2  2    √     
30 KPQ 14133 Demokrasi Pancasila 2  2     √    
31 KPQ 14134 Hukum Tata Negara 2  2     √    
32 KPQ 14135 Hubungan Internasional 2  2     √    
33 KPQ 14236 Hukum Internasional 2  2      √   
34 KPQ 14137 Sosiologi Hukum 2  2     √    
35 KPQ 14238 Hak Asasi Manusia 2  2      √   
36 KPQ 14239 Hukum Tata Usaha Negara 2  2      √   
37 KPQ 14140 Hukum Acara Pidana 2  2     √    
38 KPQ 14141 Hukum Acara Perdata 2  2     √    
39 KPQ 14242 Hukum Islam 2  2    √     

 Jumlah   79 14 8 17 16 14 8 2  
 
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan  

1 KPQ 14243 Kriminologi 2  2      √   
2 KPQ 14244 Hukum Ketenagakerjaan 2  2      √   
3 KPQ 14245 Etika Melayu  2  2      √   
4 KPQ 14246 Kewirausahaan 2  2      √   
5 KPQ 14247 Pendidikan Generasi Muda 2  2      √   
6 KPQ 14148 Psikologi Sosial 2  2       √  
7 KPQ 14149 Sejarah Perjuangan Bangsa 2  2       √  
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
8 KPQ 14150 Ekonomi Pancasila 2  2       √  
9 KPQ 14151 Hukum Humaniter 2  2       √  

10 KPQ 14152 Penelitian Tindakan 2  2       √  
  Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disedikan   20      10 10  
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10      4 6  

TOTAL SKS   14
4 20 22 21 22 19 18 12 10 

 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 
1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 

dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal  
ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi yang 
baik. Dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran 
agama, segala aktivitas yang mereka lakukan didasari 
pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak 
asasi manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, 
ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, 
dan menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan 
peluang kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 
berbicara menggunakan bahasa Ingris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif terutama dalam 
konteks pengajaran. 
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6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan 
yang didapat di kampus dalam situasi nyata di 
masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, 
dan mendorong penguatan kembali budaya melayu 
menuju masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia global.Mata 
kuliah ini membahas konsep jati diri Melayu, falsafah 
hidup orang Melayu, etos dan budaya kerja orang 
Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan tradisional 
Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, 
dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan 
Lingkungan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan social, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan 
menghadapi abad 21, pendidikan dan pembangunan 
nasional 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan; 
karakteristik perkembangan psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, social, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik pada 
setiap tahap usia anak dan remaja 
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11 Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
fungsi manajemen pendidikan; serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 
 

12 Bimbingan dan 
Konseling 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar BK 
mencakup; latar Belakang diperlukannya BK di sekolah , 
Sejarah BK di Indonesia; pengertian, tujuan, fungsi, 
prinsip dan azas BK; landasan bimbingan konseling; 
bidang dan jenis layanan BK di sekolah serta layanan 
bimbingan belajar bagi siswa sekolah menengah 

13 Pengembangan 
Profesi Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha pengembangan 
profesi keguruan, standar kompetensi guru serta 
peraturan perundang-undangan tentang profesi guru, 
penilaian kinerja guru (PKG), dan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) 

14 Telaah Kur dan 
Perenc. Pemb PPKn 

Matakuliah ini membicarakan ruang lingkup kurikulum 
sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan 
yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, 
menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. 
Kata ”kurikulum” berasal dari satu kata 198ahasa Latin 
yang berarti ”jalur pacu”, dan secara tradisional, 
kurikulum sekolah disajikan seperti itu (ibarat jalan) 
bagi kebanyakan orang berbagai pengertian kurikulum. 
Dalam matakuliah ini ditujukan agar mahasiswa 
memahami;  beberapa definisi dan konsep kurikulum 
yang diangkat, proses dan perkembangan kurikulum, 
serta perencanaan pengembangan dan muatan 
kurikulum yang dijabarkan dalam bentuk silabus dan 
RPP khususnya dalam pembelajaran PKn di setiap 
jenjang sekolah 

15 Strategi Pembelajaran 
PPKn 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar  
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen 
pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode 
pembelajaran.  Interaksi belajar  mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori  belajar yang 
diterapkan dalam menentukan metode pembelajaran. 
Pendekatan dan model pembelajaran. Keterampilan 
dasar mengajar 

16 Media Pembelajaran 
PPKn 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam 
media pembelajaran. Dasar pemilihan media 
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pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran dan 
Teknik penggunaan media pembelajaran baik secara 
konvensional maupun TIK 

17 Penilaian 
Pembelajaran PPKn 

Membahas beberapa konsep dalam aspek penilaian 
pendidikan. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi 
bersifat bertahap(hierarkis), maksudnya kegiatan 
dilakukan secara berurutan, dimulai dengan 
pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir 
evaluasi.Assessment berarti ”1). Penaksiran. 2). Nilai 
taksiran. 3). Evaluasi; pemeriksaan”. Secara 
199erminology (peristilahan), asesmen merupakan 
suatu proses/kegiatan yang dilakukan melalui langkah-
langkah perencanaan, pengumpulan informasi melalui 
sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 
belajar siswa, pelaporan, dan penggunaan informasi 
tentang hasil belajar siswa. Penilaian merupakan 
rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 
dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 
peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 
bermakna dalam pengambilan keputusan.  Mahasiswa  
diarahkan untuk memahami standard dan sistem 
penilaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

18 Praktik Pengajaran 
PPKn 

Menyusun rencana  pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran  
proses pembelajaran mikro 

19 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

Mengobservasi sekolah tentang lingkungan fisik   
organisasi, administrasi, lingkungan sosial sekolah   
pengamatan peserta didik  dalam  kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan 
pengamatanPengamatan proses pembelajaran di kelas 
berdasarkan   perangkat pembelajaran yang digunakan 
guru  seperti strategi pembelajaran,  sistem evaluasi, 
rancangan  RPP,   media pembelajaran dan bahan ajar. 
Menulis laporan pengamatanKegiatan praktek/latihan 
mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen 
pembimbing:  Mengajar terbimbing didepan kelas. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam 
berbagai dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang 
Studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut mahasiswa diajak mengkaji 
berbagai pengertian inovasi, perbedaan inovasi dengan 
perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia maupun di luar 
negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
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Bidang Studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternatif baru pembelajaran bidang 
studi. 

21 Penelitian Pendidikan Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, di mana mahasiswa selain diberikan teori-teori 
yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian sampai 
pada pengolahan dan pelaporannya, meliputi Domain 
Penelitian Pendidikan, jenis-jenis penelitian pendidikan, 
dasar-dasar penelitian pendidikan, permasalahan 
penelitian, variabel penelitian, kajian teori dari sumber 
belajar, rumusan hipotesis (jika ada), teknik sampling, 
indikator dan instrumen penelitian, validitas dan 
reliabilitas instrumen, teknik analisis data penelitian, 
pelaporan publikasi, dan review hasil penelitian 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan non 
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 
baku dan varians); Statistik inferensial, meliputi: 
konsep statistik parametrik dan non-parametrik, 
probabilitas dan distribusinya, Distribusi normal baku, 
uji persyaratan statistik parametrik (normalitas, 
homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan Pengolahan data dengan 
computer (Excell dan SPSS) 

23 Skripsi Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan; (3) 
Menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang 
studi secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) Mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang digunakan di 
kalangan masyarakat ilmiah 

24 Sosiologi Konsep dan teori yang dirujuk guna menelaah 
masyarakat, tinjauan secara etimologi, perkataan 
sosiologi berasal dari kata “sosio/socius” atau society 
yang bermakna masyarakat dan “logi” atau “logos” yang 
artinya ilmu. Telaah dari definisi, Sosiologi adalah ilmu 
tentang masyarakat atau ilmu tentang kehidupan 
masyarakat. Selo Sumardjan (1980:5) sosiologi adalah 
ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-
proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-
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perubahan sosial. Ritzer (dalam Faruk, 1994:2) 
menganggap sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan 
yang multiparadigma. Ada tiga paradigma yang Ritzer 
temukan ialah 1) paradigma fakta-fakta sosial, 2) 
paradigma definisi sosial dan 3) paradigma perilaku 
sosial. Teori-teori dalam sosiologi Teori-teori evolusi, 
Teori Struktural fungsional, Stratifikasi Sosial Konsep 
Stratifikasi, Sistem Stratifikasi tertutup dan terbuka, 
Mobilitas Sosial, Kelas Sosial, Dampak stratifikasi. Pola 
Perubahan Sosial (Pola Linier danPola siklus), 
Perubahan Sosial abad 20, Teori Modernisasi, Teori 
Ketergantungan, Teori Sistem Dunia 

25 Antropologi membahas mengenai dasar dan Aspek Ilmu 
Antropologi, objek kajian Antropologi secara garis besar 
mempelajari umat manusia sebagai makhluk 
masyarakat, lebih khusus lagi mempelajari ciri-ciri dan 
sifat khusus dari masyarakat,  dengan latarbelakang 
tradisi, nilai-nilai (kultur/ kebudayaan) yang terdapat 
pada masing-masing kelompok manusia itu. 
Latarbelakang Antropologi (fase perkembangan), ruang 
lingkup, obyek, dan definisi  Antropologi. Manusia 
Purba di Indonesia. Konsepsi  tentang Kebudayaan. 
Definisi dan Istilah Budaya/Kebudayaan.     Unsur-nsur 
Kebudayaan.   Evolusi Kebudayaan, asal-usul 
Kebudayaan, masyarakat dan  Wujud Kebudayaan suatu 
Telaah Sosio- Antropologi. Antropologi Budaya 

26 Sejarah Mata Kuliah ini merupakan kelompok Mata Kuliah 
Sejarah Nasional. Melalui pengalaman belajar yang 
dikembangkan dalam perkuliahan ini, mahasiswa calon 
guru diharapkan memiliki pemahaman dan wawasan 
mengenai perkembangan kehidupan Bangsa Indonesia  

27 Ekonomi Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan kemampuan dasar 
kepada mahasiswa sebagai suatu pengantar ilmu 
ekonomi dengan memahami kemampuan dalam 
menyampaikan konsep-konseo ilmu ekonomi. Mata 
kuliah ini membahas tentang konsep dasar ekonomi 
baik secara mikro dan makro yang peliputi pengertian 
ekonomi, mekanisme pasar(permintaan dan 
penawaran),konsep elastisitas, teori perilaku produsen, 
teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya 
produksi, Keseimbangan perusahaan. Konsep dasar 
makro ekonomi yang merupakan masalah utama makro 
ekonomi, pendapatan nasional, perekonomian 
sederhana (2 sektor), perekonomian 3 sektor, ekonomi 
internasional, dan ekonomi pembangunan 

28 Geografi Mata kuliah ini mengkaji penduduk sebagai agregat dari 
sudut pandang geografi yaitu dengan pendekatan 
distribusi, proses dan perilaku yang merupakan ciri 
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khas dalam pendekatan Geografi Penduduk. Berbagai 
jenis sumber data penduduk dan cara perolehannya 
dijelaskan dalam mata kuliah ini. Disamping 
mengidentifikasi persoalan penduduk di negara 
berkembang dan maju dan kelompok masyarakat 
tertentu sebagai bagian dari aspek kependudukan juga 
dikaji berbagai kebijakan dan kebijaksanaan 
kependudukan dinegara tersebut. Kajian pen-duduk 
dan lingkungan menjadi bahasan akhir dari mata kuliah 
ini 

29 Pendidikan IPS Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang 
membahas mengenai landasan filosofis pendidikan IPS, 
konsep-konsep yang berkaitan dengan IPS, definisi IPS, 
teori-teori pendidikan IPS dari para ahli, tujuan dan 
fungsi pendidikan IPS, materi pendidikan IPS, baik dari 
disiplin ilmu sejarah, ekonomi, geografi atau disiplin 
ilmu sosial lainya. Hubungan antara IPS dengan disiplin 
ilmu sosial lain 

30 Pengantar Filsafat Mata Kuliah Pengantar Filsafat merupakan mata kuliah 
yang membicarakan tentang tokoh-tokoh filsafat yang 
berasal dari kalangan muslim, yunani, dan eropa yang 
meliputi kelompok klasik dan kelompok modern, 
kemudian mempelajari filsafat dalam tataran 
pengertiannya, cabang-cabangnya, dan aliran-aliran 
yang ada di dalamnya 

31 Pengantar Ilmu 
Hukum 

Mata kuliah PIH (Pengantar Ilmu Hukum)  yang 
diberikan di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 
berupaya memberikan bekal kemampuan kepada 
mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi dan 
menganalisis   ruang lingkup ilmu hukum, berbagai 
pengertian hukum, sumber hukum, norma-norma yang 
berkembang dalam masyarakat, fungsi dan peran 
hukum, subyek dan obyek hukum, peristiwa hukum, 
penafsiran hukum, dan  bentuk-bentuk hukum di Dunia 

32 Ilmu Negara Mata kuliah ini membahas  ruang lingkup dan konsep 
ilmu negara, teori terjadinya negara, tujuan, kedaulatan 
dan bentuk negara serta pembagaian kekuasaan dan 
hubungan antar negara. Kegiatan kuliah ini dengan 
diskusi, pemberian informasi, latihan serta tugas untuk 
memecahkan persoalan yang berhubungan dengan 
negara 

33 Kehidupan Agama 
Indonesia 
 

Pendidikan KeAgamaan di Indonesia  dirancang 
untuk mempelajari Agama Islam hubungan antar 
umat seagama, antar umat beragama dan umat 
beragama dengan lingkungannya dunia. Proses  
guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada 
Allah SWT, serta memperluas wawasan hidup 
beragama. Pendidikan keAgama di Indonesia di 
Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu 
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terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 
luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional, 
berpandangan luas, ikut serta mengembangkan dan 
memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk 
kepentingan manusia. Mata kuliah Pendidikan 
Agama merupakan salah satu komponen yang tidak 
dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah 
Pengembangan Kepribadian dalam susunan 
kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia 

34 Pembelajaran 
Kewarganegaraan 

Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh 
mahasiswa calon guru adalah wawasan dan kecakapan 
berkenaan dengan Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini tidak lain karena 
PPKn merupakan materi wajib yang harus dipelajari 
oleh siswa sebagaimana diamanatkan dalam sistem dan 
peraturan perundang-undangan pendidikan yang 
berlaku.  Secara substansi, PPKn merupakan materi 
pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas 
wawasan mengenai Pancasila dan kewarganegaraan 
seiring dengan konteks kehidupan berbangsa dan 
bernegara di era global. Melalui pembelajaran PPKn 
diharapkan dapat membentuk warganegara yang 
memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang 
berparadigma Pancasila, nasionalisme Indonesia yang 
tepat, berindentitas nasional, memberikan konstributif 
bagi pembangunan bangsa dan negara dalam konsep 
negara bangsa Indonesia. Pemahaman akan sistem 
politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang 
konstitusional akan mampu memberikan arti penting 
setiap warganegara dalam kehidupan politik dan 
bernegara bangsa yang konstitusional. Mata kuliah 
PPKn juga diharapakan mampu membentuk sikap dan 
perilaku mengerti dan menghargai Hak Asasi Manusia, 
masyarakat madani (civil society) yang demokratis, 
memberikan wawasan kewilayahan negara baik 
historis, yuridis maupun yurisdiksi nasional Indonesia, 
sekaligus memberikan wawasan geopolitik dan 
geostrategi upaya pembangunan segala bidang, serta 
peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan 
perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan. Selain 
memberikan materi substansial, secara praktis 
matakuliah ini diorientasikan untuk memberikan 
wawasan dan kecakapan bagi calon guru dalam materi 
PPKn. Oleh karena itu, dari sisi desain pembelajarannya 
akan difokuskan pada pemahaman KI materi PPKn 
sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah 

35 Konsep Dasar Moral Membicarakan konsep dan dasar  moral secara teoritis, 
serta  membahas pendidikan moral dan pendidikan 
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karakter di sekolah.  Budi pekerti, nilai, norma, dan 
moral dalam istilah lain dinamakan juga akhlak. 
Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, nilai, 
norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi 
nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral 
bersumber pada kesadaran hidup    yang berpusat pada 
alam pikiran (BP-7, 1993: 25). Bangsa atau negara yang 
”besar” adalah  negara yang memiliki sumberdaya 
manusia (SDM) atau generasi yang berkualitas, yakni 
SDM yang menguasai ilmu pengetahuan (Iptek) dan 
iman dan Taqwa (Imtaq), yaitu bangsa yang memiliki 
budi pekerti yang luhur. Pembelajaran nilai, dapat 
dilakukan orang tua kepada anak melalui cerita atau 
mendongeng ketika anak-anak akan tidur. Mahasiswa 
dianjurkan  melakukan kegiatan forum diskusi/ debat 
mempelajari isu-isu pendidikan karakter yang semakin 
menarik dan menyita perhatian banyak pihak 
 

36 Pengantar Tata 
Hukum Indonesia 

Mata kuliah PTHI (Pengantar Tata Hukum Indonesia) 
berupaya memberikan bekal kemampuan kepada 
mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi dan 
menganalisis   secara umum bidang hukum di Indonesia 
dengan mengingat sifat keberlanjutan (kontinuitas) dari 
proses perkembangan hukum, yaitu  untuk dapat 
memahami kondisi hukum dewasa ini ( pokok-pokok 
hukum positif yang berlaku di Indonesia)  dan 
bagaimana seyogyanya pembinaan hukum nasional di 
masa mendatang.   Pembahasan UUD 1945 sebagai 
dasar hukum dari segala aspek kehidupan di negara kita 
serta menghayati Pancasila yang harus melandasi 
kehidupan dan pembinaan hukum, di samping 
memahami organisasi kelembagaan negara yang 
berperan dalam proses penciptaan hukum. Dalam 
pembahasan mengenai kondisi hukum yang berlaku, 
diberi penekanan bagaimana keberadaan system 
hukum di dunia, system hukum di Indonesia ditinjau 
dari ciri-ciri system hukum di dunia, kedudukan hukum 
adat, hukum agraria, hukum pidana, hukum perdata 
serta peranan perundang-undangan dan kodifikasi 
dalam pembinaan hukum negara yang sedang 
membangun serta seberapa jauh pengaruh 
yurisprudensi dalam pembaharuan hukum menuju 
kesatuan hukum 

37 Psikologi Kepribadian Materi Psikologi Kepribadian, perspektif holistik-
humanistik dari Abraham Maslow, fenomenologi dari 
Carl R. Rogers, dunia pribadi dari Kurt Lewin, konstruk 
pribadi dari George Kelly, keunikan pribadi dari Gordon 
Allport, analisis faktor dari Raymond B. Cattel dan Hans 
J. Eysenck, teori operant-reinforcement dari B.F. Skinner, 
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teori stimulus-respons dari Neal E. Miller dan John 
Dollard, serta teori social learning dari Albert Bandura, 
Martin Seligman dan Walter Mischel 

38 Kajian Masyarakat 
Indonesia 

Mata kuliah ini membahas pengertian individu, 
keluarga dan masyarakat, masyarakat perkotaan dan 
pedesaan, keragaman masyarakat Indonesia, pelapisan 
sosial dan kesamaan derajat, kebudayaan nasional 
Indonesia dan perubahan sosial. Kegiatan perkuliahan 
dengan diskusi, pemberian informasi, latihan serta 
tugas untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat 
Indonesia saat ini 

39 Sistem Politik 
Indonesia 

Mata kuliah ini membahas pengertian sistem politik dan 
sistem politik Indonesia, fungsi input dan output, 
budaya politik, sistem politik dari dimensi sejarah, 
suprastruktur politik, infrasruktur politik dan pemilu. 
Kegiatan kuliah dengan diskusi, pemberian informasi, 
latihan serta tugas untuk memecahkan persoalan-
persoalan politik saat ini 

40 Hukum Perdata Dalam perkuliahan Hukum Perdata membahas tentang 
Sejarah Perkembangan dan Sistematika      Hukum 
Perdata, subyek hukum dan kecakapan dalam hukum, 
masalah-masalah hubungan hukum yang terjadi akibat 
perkawinan, perwalian dan pengampuan”; seluk beluk 
hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, 
perihal benda dan hak-hak kebendaan, force-majeur 
(overmacht); prosedur dan menghitung  pembagian 
waris, baik menurut ketentuan undang-undang maupun 
menurut wasiat 

41 Hukum Pidana Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar 
yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan 
memahami tentang Hukum Pidana Indonesia. Materi 
yang dipelajari meliputi pengertian Hukum Pidana, 
tujuan Hukum Pidana, penafsiran dalam Hukum Pidana, 
fungsi Hukum Pidana, Ilmu Hukum Pidana, kriminologi, 
sumber-sumber Hukum Pidana, bagian umum dan 
bagian khusus dalam Hukum Pidana, asas-asas 
berlakunya Hukum Pidana, tindak pidana, hubungan 
sebab akibat, sifat melawan hukum, kesalahan, 
kemampuan bertanggung jawab, alasan-alasan yang 
menghapus pidana, kewenangan menuntut, 
kewenangan menja-lankan pidana, percobaan, 
penyertaan, gabungan perbuatan pidana, residivis dan 
delik yang menggunakan alat percetakan 

42 Hukum Adat Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka dan 
akan membahas tentang konsep dasar hokum adat, 
sistem hokum adat, persekutuan hokum adat, hokum 
tanah, transaksi tanah, transaksi yang berhubungan 
dengan tanah, subyek hokum, hokum kekerabatan, 
hokum perkawinan, hokum harta perkawinan dan 
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hokum waris 
43 Ilmu 

Kewarganegaraan 
Matakuliah IKN membahas mengenai dasar, konsep, 
dan Aspek Ilmu Kewarganegaraan berbagai peristilahan 
yang perlu mendapat pembahasan khusus, terkait 
dengan kewarganegaraan dan civic, matakuliah ini 
memberikan gambaran mengenai hal di maksud. 
Diubahnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 
tentang Kewarganegaraan RI dirubah? Ada 3 alasan 
penting yang mendasarinya, yaitu:1). Secara filosofis, 2) 
Secara Yuridis, dan 3) Secara Sosiologis. Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara substansi jauh 
lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang 
Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan 
Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi 
berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian 
perlindungan warganegaranya dengan memperhatikan 
kese-taraan gender, tapi yang tidak kalah penting 
adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak 
hasil perkawinan campuran antara warga negara 
Indonesia dengan warga negara asing 

44 Ilmu Politik Mata kuliah ini membahas  ruang lingkup dan konsep 
ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial 
lainnya, kekuasaan politik, kewenangan dan legitimasi, 
keputusan politik dan kebijakan umum serta perubahan 
dan pembangunan politik. Kegiatan kuliah ini dengan 
diskusi, pemberian informasi, latihan serta tugas untuk 
memecahkan persoalan yang berhubungan dengan 
politik 

45 Sosiologi Poitik Mata kuliah ini membahas arti dan titik pandang 
sosiologi politik, struktur politik, gerakan-gerakan 
sosial, perubahan politik dan konflik, sosialisasi politik, 
pasrtisipasi politik, komunikasi politik, rekrutmen 
politik dan kekuatan-kekuatan sosial politik di 
Indonesia. Kegiatan perkuliahan dengan diskusi, 
pemberian informasi, latihan serta tugas untuk 
memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan 
hubungan negara dengan masyarakat maupun 
sebaliknya 

46 Politik Hukum Mata kuliah Politik Hukum membahas pengertian 
Politik Hukum sebagai legal policy dari pemerintah. 
Pembahasan meliputi legal policy pada masa 
penjajahan Belanda dan legal policy dari pemerintah 
sebagai penguasa yang menerapkan hukum pada masa 
kini. Uraian juga mencakup implikasi dari politik hukum 
dalam pembangunan hukum dewasa ini. Berikut 
kebijakan hukum pada era UUD 1945, Konstitusi RIS, 
UUDS 1950, UUD 1945 dan Amandemen 

47 Hukum Agraria Materi perkuliahan Hukum Agraria ini mencakup 
sejarah pertanahan, pengertian hukum agraria dalam 
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arti sempit dan luas, hak-hak ataas tanah menurut 
UUPA dan diluar UUPA, konversi, pendaftaran tanah, 
asas-asas kepentingan umum, hak-hak atas tanah, 
pencabutan hak atas tanah, ganti rugi, Landreform dan 
tata Guna tanah 

48 Hukum Bisnis Mata kuliah hukum bisnis ini bertujuan agar mahasiswa 
dapat mengetahui dasar-dasar hukum perdata  dan 
hukum dagang yang diperlukan dalam kegiatan usaha. 
Untuk mencapai tujuan di atas, materi berisi keadaan 
hukum perdata dan dagang, jenis perusahaan, bursa 
dagang, surat-surat berharga, perusahaan asuransi, dan 
kepailitan 

49 Hukum Pajak Mata kuliah Hukum Pajak  memberikan pengetahuan 
berkenaan dengan perpajakan selain yang bersifat 
material seperti : subjek, objek, tarif, dasar pengenaan 
pajak (tax base), juga yang bersifat formal yang 
menyangkut hak dan kewajiban, prosedur beserta 
sanksi-sanksi termasuk dengan praktek lapangan dalam 
membayar pajak dengan segala jenis objek dan subjek 
pajaknya 

50 Filsafat Pancasila Fisafat Pancasila adalah merupakan mata  kuliah wajib 
yang akan memberikan 
pengetahuan yang bersifat filosofis terhadap Pancasila.  
Pancasila yang memiliki fungsi pokok sebagai Landasan 
hidup dan pandangan hidup 
Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia yang 
mana didalam emplementasinya bersumber pada nilai-
nilai dasar yang bersifat filosofis yang terdapat di 
dalam  falsafah   Pancasila. Oleh karena itu  nilainilai  
Pancasila yang diemplementasikan 
kedalam tata  kehidupan bangsa  Indonesia  harus 
tercermin sebagai  pedoman dan pegangan yang  jelas,  
sehingga  secara  normatif tidak akan menyimpang 
dari hakekat Pancasila.  Disamping  hal itu pengkajian 
 terhadap Pancasila  juga  harus  dilakukan dengan 
pendekatan secara ilmiah dan sesuai, dengan 
menggunakan pedoman pengkajian melalui kaidah 
kaidah ilmiah. Sehingga kebenaran yang diperolehnya 
dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.Dari 
hasil pengkajian tersebut  akan 
dapat lebih memperkuat rasa keyakinan kita sebagai 
bangsa sendiri dan 
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap kandungan keb
aikan,  kebenaran nilai, ketepatan 
Pancasila sebagaifalsafah bangsa 
yang telah sejak dahulu kala  dimilikinya 

51 Teori Hukum dan 
Konstitusi 

membahas asal mula dan sumber hukum konstitusi 
sebagai cikal bakal hukum ketatanegaraan Konstitusi 
(dalam arti terbatas) merupakan normatif yang 
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memiliki derajat tinggi, sekaligus merupakan rambu-
rambu dalam kehidupan politik dan kekuasaan dalam 
sebuah negara.  Kata “Konstitusi” berarti 
“pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu 
“Constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk 
adalah negara, dengan demikian konstitusi 
mengandung makna awal (permulaan) dari segala 
peraturan perundang-undangan tentang negara. 
Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti 
suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari 
segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet 
menjadi Undang-undang Dasar 

52 Logika Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dan metode-
metode serta aturan-aturan dalam melakukan 
penalaran secara tepat dan logis, hal-hal yang 
dibicarakan meliputi tiga komponen utama logika, yaitu 
term, konsep, pengertian : Putusan/Pendapat, 
penalaran, penyimpulan termasuk sesat fikir 

53 Demokrasi Pancasila Mata kuliah ini membahas tentang demokrasi secara 
universal dan demokrasi pancasila, prinsip demokrasi 
pancasila, demokrasi pancasila dalam berbagai bidang. 

54 Hukum Tata Negara Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu 
mata kuliah inti di Program Studi  PPKn untuk 
membekali mahasiswa calon guru PKn di persekolahan. 
Mata Kuliah ini membahas tentang : Konsep Ilmu 
Hukum Tata Negara; Hubungan Hukum Tata Negara 
dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya; Sumber-sumber 
Hukum Tata Negara; Dasar-dasar Teoritik Konstitusi 
Hukum Tata Negara Indonesia; Lembaga-lembaga 
Negara RI menurut UUD 1945; dan Dinamika 
Ketatanegaraan RI. Dilihat materi kajiannya, mata 
kuliah ini sangat dinamis dalam arti selalu mengikuti 
dan membahas perkembangan ketatanegaraan 
Republik Indonesia yang saat ini telah mengalami 
perubahan mendasar terutama berkenaan dengan hasil 
amandemen UUD 1945 tahun 2002 

55 Hubungan 
Internasional 

Mata kuliah ini membahas pengertian hubungan 
internasional, sistem internasional, unsur-unsur 
kekuatan negara, kepentingan nasional dan politik luar 
negeri, organisasi-organisasi internasional dan peranan 
Indonesia dalam hubungan internasional. Kegiatan 
perkuliahan dengan diskusi, pemberian informasi, 
latihan serta tugas untuk memecahkan persoalan-
persoalan hubungan internasioal 

56 Hukum Internasional Mata kuliah ini membahas pengertian hukum 
internasional, sejarah hokum internasional, hubungan 
hukum internasional dan hukum nasional, sumber 
hukum internasional, subjek hokum internasional, 
perjanjian internasional, jurisdiksi territorial, masalah 
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pengakuan, hukum perang, netralitas dan penyelesaian 
pertikaian internasional. Kegiatan perkuliahan dengan 
diskusi, pemberian informasi, latihan serta tugas untuk 
memecahkan persoalan-persoalan hokum internasional 
saat ini 

57 Sosiologi Hukum Memahami Sosiologi hukum sebagai aspek keilmuan 
dalam mengamati dan mencatat hukum dalam 
kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian 
berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum 
sebagai ilmu terapan yang menjadikan Sosiologi sebagai 
subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan 
hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, 
perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak 
dan efektivitas hukum, kultur hukum kontrol dasar 
Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu 
dalam ilmu hukum yang baru mulai dikenal pada tahun 
60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di 
Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi 
masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya 
dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau 
yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum 
secara normatif. 

58 Hak Asasi Manusia Matakuliah HAM mengkaji asas-asas norma sebagai 
dasar  hak asasi atau hak asasi kemanusiaan,  sejarah 
perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia, serta 
membahas dasar hukum dan undang-undang 
penegakan HAM, beberapa bentuk pelanggaran HAM 
dan penegakan hukum, penegakan hukum HAM 
termasuk di dalamnya memberi masukan kepada 
legislative dalam rangka membentuk undang – undang, 
mengkritisi dan mengevaluasi  kebijakan pemerintah 
dalamsegala  bidang, penyelesaian konflik HAM baik 
melalui jalur mediasi maupun melalui jalur pengadilan. 
Dalam perkuliahan mahasiswa diarahkan juga kepada 
kegiatan forum (debate dan diskusi) mengenai isu-isu 
global yang berkaitan dengan HAM, dan kasus-kasus 
pelanggaran serta isu-isu lokal yang dapat melahirkan 
isue ”sara”. 

59 Hukum Tata Usaha 
Negara 

Mata kuliah ini membahas secara khusus mengenai 
aspek-aspek hukum yang mengatur wewenang dan 
kewenangan pemerintah (Eksekutif) agar dapat 
menjalankan fungsinya dalam kerangka negara modern. 
Adapun materi-materi yang dibahas mengenai asas-
asas dan teori dasar tentang HTUN, tugas pemerintah, 
bentk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan 
ruang lingkup HTUN dengan bidang-bidang hukum 
yang lain, penerapan hukum dalam tata usaha  negara 
maupun dari sudut administrator dalam aktivitas 
administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi 
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pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe Negara 
Hukum klasik sampai modern 

60 Hukum Acara Pidana Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan 
sekaligus melatih mahasiswa memahami bagaimana 
proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan 
KUHAP maupun undang-undang terkait. Materi yang 
dipelajari meliputi: tujuan dan ruang lingkup Hukum 
Acara Pidana, asas-asas Hukum Acara Pidana, 
perkembangan baru dalam hukum Acara Pidana, proses 
atau tahapan pemeriksaan perkara pidana dan hal-hal 
yang dapat dilakukan, pra-peradilan, perkara 
koneksitas, penuntutan, pemeriksaan sidang 
pengadilan, sistem dan teori pembuktian, putusan 
pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan 
pengadilan serta pengawasan dan pengamatan 
pelaksanaan putusan pengadilan 

61 Hukum Acara Perdata Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi: 
pengertian Hukum Acara Perdata, kekuasaan 
kehakiman, pengajuan gugatan, surat kuasa khusus, 
persidangan, perdamaian dalam rangka sistem mediasi, 
pembuktian, putusan, upaya hukum, eksekusi dan 
arbitrase 

62 Hukum Islam Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan hukum 
Islam meliputi perkawinan, talak, nikah, rujuk, waris, 
perniagaan, pidana Islam, dan sebagainya. Hukum Islam 
materiil yang berlaku sebagai hukum positif 
berdasarkan perundangan di Indonesia perlu dipelajari 
karena selain tidak bertentangan dengan hukum negara 
juga berlaku bagi minimal orang yang beragama Islam 

63 Kriminologi Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan 
pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian 
dan tujuan mempelajari Kriminologi, arti kriminologi 
bagi Hukum Pidana, sejarah perkembangan pengertian 
kejahatan, kejahatan dalam hubungannya dengan 
norma-norma, ruang lingkup dan obyek Kriminologi, 
aliran-lairan pemikiran dalam Kriminologi, pendekatan-
pendekatan dalam mempelajari kejahatan, riset dan 
metode dalam Kriminologi, teori-teori tentang sebab-
sebab kejahatan, kriminologi setelah tahun 60′an, 
viktimologi dan kejahatan korporasi 

64 Hukum 
Ketenagakerjaan 

Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan 
perkembangan dari Hukum Perburuhan. Substansi dari 
mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini mencakup 
aspek-aspek hukum atau aturan-aturan  tentang 
ketenagakerjaan secara luas, artinya tidak saja 
menyangkut hubungan kerja antara pekerja dengan 
pengusaha, melainkan juga mengatur di luar hubungan 
kerja seperti pra pekerja (Pre Employment), dan setelah 
bekerja/purna kerja ( Post Employment). Sebagai 
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bagian dari kajian ilmu hukum, maka pembahasannya 
akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum 
nasional dan pendapat-pendapat para sarjana yang 
berkopeten dalam hal ini 

65 Etika Melayu Dalam mata kuliah ini dibahas tentang etika melayu 
secara universal dan etika melayu riau pada khususnya, 
yang terdiri dari Philosofi etika melayu, etika melayu 
tradisional, etika melayu modern, tunjuk ajar melayu, 
perbandingan etika budaya melayu antar bangsa, 
perbandingan etika melayu antar daerah. Nilai etika 
melayu pada gurindam dua belas, nilai etika melayu 
pada sastra melayu klasik dan modern. Keterkaitan nilai 
etika melayu dan pancasila 

66 Kewirausahaan Membahas Pemahaman dan ketrampilan dalam 
menggunakan konsep kewirausahaan dalam bidang 
Agroindustry, Kegiatan belajar dilakukan melalui 
pengalaman belajar ceramah, penugasan dan diskusi 
dikelas maupun luar kelas 

67 Pendidikan Generasi 
Muda 

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 
selain diwujudkan dengan meningkatkan 
kecerdasan dan keterampilan, juga meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepriba-
dian dan mempertebal semangat kebangsaan dan 
cinta tanah air agar selalu dapat belajar dan 
berkarya secara mandiri yang berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.Tujuan 
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila selain 
diwujudkan dengan meningkatkan kecerdasan dan 
keteram¬pilan, juga meningkatkan ketaqwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, 
memperkuat kepriba¬dian dan mempertebal semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air agar selalu dapat belajar 
dan berkarya secara mandi¬ri yang berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsanya 

68 Psikologi Sosial Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah 
pilihan. Selesai mengikuti perkuliahan ini 
diharapkan para mahasiswa memiliki pengetahuan 
dan pemahaman tentang pengertian psikologi 
social, hubungan psikologi social dengan ilmu-ilmu 
social lainnya, dan relevansinya dengan PKn, 
prilaku individu dalam masyarakat atau kelompok, 
interaksi social, persepsi social, prasangka social, 
serta sikap social dan perubahannya. Dalam 
perkuliahan ini dibahas tentang relevansi mata 
kuliah psikologi social dengan Program PPKn, 
pengertian psikologi social, hubungan psikologi 
social dengan ilmu-ilmu social lainnya, dasar-dasar 
prilaku individu dalam masyarakat/kelompok 
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social, interaksi social, persepsi dan 
pengukurannya, sikap social dan perubahannya, 
dan prasangka social. 

69 Penelitian Tindakan 
Kelas 

Mata Kuliah ini di ajarkan agar mahasiswa mampu 
dalam memahami penelitian tindakan, memahami 
konsep dasar penelitian tindakan dan dapat melakukan 
penelitian dalam skala kelas terutama untuk 
memecahkan masalah praktis (action research).  
Penekanannya pada pemahaman karakteristik 
pendekatan ilmiah yang menyangkut empat metode  
yaitu mengungkapkan kebenaran (fakta-fakta yang 
terjadi yang harus diteltit), fungsi penelitian tindakan 
dan sasaran penelitian tindakan, serta meliputi ; 
perencanaan penelitian seperti pemilihan masalah 
penelitian, dan perumusan masalah,; penilaian 
penelitian’ pemilihan sampel, perencanaan desain, 
pelaksanaan survey; eksperimen yang menyangkut 
masalah validitas internal dan eksternal, desain 
eksperimen,  serta penyusunan laporan 

70 Sejarah Perjuangan 
Bangsa 

Dalam mata kuliah ini dibahas tentang berbagai 
pembahasan yang berkaitan dengan bangsa dan 
perjuangan beserta para tokoh yang meliputi Indonesia 
ketika bernama Atlantis, Indonesia ketika benama 
Lemuria, Hakekat Indonesia Masa Kerajaan, Indonesia 
ketika bernama Nusantara, Penamaan-penamaan lain 
sebelum bernama Indonesia, Tokoh-tokoh yang 
memberi nama-nama indonesia dan jejak hakekat 
perjuangannya. Pejuang-pejuang bangsa di nusantara, 
Perjuangan para pahlawan dalam meraih NKRI, 
Perjuangan Pasca Kemerdekaan termasuk penetapan 
lambang negara 

71 Hukum Humaniter Pada dasarnya matakuliah ini membahas asas-asas dan 
ketentuan internasional mengenai perang, secara 
terperinci pembahasan menjurus kepada perlakuan 
atau tindakan yang dapat dibenarkan bagi pihak-pikak 
yang terlibat perang atau konflik. Penekanan asas yang 
dianut dalam peraturan yaitu hukum perang lebih 
menitik beratkan kepada asas kemanusiaan dan 
perlindungan atau proteksi terhadap obyek-obyek sipil 
serta asset benda cagar budaya atau peninggalan 
sejarah dalam sebuah Negara yang terlibat perang. 
Penugasan kepada mahasiswa, melalui media  lebih 
diarahkan kepada untuk mengikuti perkembangan 
konflik perang yang terjadi di belahan dunia, informasi 
yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
dan debat 

72 Ekonomi Pancasila Melalui matakuliah ini mahasiswa akan dibekali 
pengetahuan perihal ketakterpisahan antara Pancasila 
dan bidang ekonomi dalam arti luas. Beragam 



 

  Universitas Riau 213 

 

perspektif yang mengait langsung antara Pancasila dan 
bidang ekonomi didalami bersama dalam proses 
belajar-mengajar. Di penghujung akhir, mahasiswa 
diharapkan mampu menggunakan berbagai alternatif 
perspektif ekonomi pancasila, seperti ekonomi gotong 
royong, ekonomi koperasi, serta tata ekonomi dunia 
baru, untuk menjelaskan berbagai permasalahan 
kemanusiaan. Keseluruhan perspektif itu akan diurai 
dalam konteks dinamik perubahan-perubahan sosial 
besar yang  bersifat global 

 

6.8.8. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 944/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12004 Agama Islam  
 
 
2 
 

 

 
2  √ 

      

UXN 12042 Agama Katolik       

UXN 12023 Agama Kristen       

UXN 12061 Agama Buddha       

UXN 12213 Agama Hindu       

UXN 13002 Agama Khong Hu Cu       
2 UXN 11201 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12135 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12240 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 41046 KKN   4 4        √ 
 Jumlah   12 4 4      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 
1 KPA 14201 Pendidikan Budaya Melayu  2  2 √        
2 KPA 14221 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
 Jumlah   4 2 2       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14102 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14241 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √       
3 KPA 14261 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14122 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14281 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2     
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPR 14101 Telaah Kur dan Perenc. Pemb. B. 3  3     √    
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Inggris 

2 KPR 14202 Strategi  Pembelajaran  Pemb. B. 
Inggris 

2  2    √     

3 KPR 14103 Media Pembelajaran Pemb. B. 
Inggris 

2  2   √      

4 KPR 14204 Penilaian Pembelajaran Pemb. B. 
Inggris 

2  2    √     

5 KPR 14205 Praktik Pengajaran Pemb. B. 
Inggris 

 2 2      √   

6 KPA 14142 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

 4 4       √  

  Jumlah   15   2 4 3 2 4  
 
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPR 14206 
Inovasi Pendidikan 
 

2  2      √   

2 KPR 14207 Penelitian Pendidikan 2  2      √   
3 KPR 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
4 KPR 14057 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12     2 4  6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

1 KPR 14109 Listening Comprehension I 2  2 √        

2 KPR 14210 Listening Comprihension II 2  2  √       

3 KPR 14111 Listening Comprihension III 2  2   √      

4 KPR 14112 Speaking I 2  2 √        

5 KPR 14213 Speaking II 2  2  √       

6 KPR 14114 Speaking III 2 1 3   √      

7 KPR 14115 Reading Comprehension I 2  2 √        

8 KPR 14216 Reading Comprehension II 2  2  √       

9 KPR 14117 Reading Comprehension III 3  3   √      

10 KPR 14218 Extensive Reading 2  2    √     

11 KPR 14219 Writing I 2  2 √        

12 KPR 14120 Writing II 2  2  √       

13 KPR 14221 Writing III 2 1 3   √      

14 KPR 14122 Academic Reading  and Writing  3  3    √     

15 KPR 14123 Structure I 3  3 √        

16 KPR 14124 Structure II 3  3  √       

17 KPR 14125 Structure III 3  3   √      

18 KPR 14126 Vocabulary 2  2 √        

19 KPR 14127 Pronunciation 2  2 √        
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
English Linguistics (20 SKS) 

20 KPR 14128 Introduction to Linguistics 2  2   √      

21 KPR 14229 English Phonology 2  2    √     

22 KPR 14230 Morphology 2  2    √     

23 KPR 14131 English Syntax 2  2     √    

24 KPR 14132 Sociolinguistics 2  2     √    

25 KPR 14233 Psycholinguistics 2  2      √   

26 KPR 14234 Semantics 2  2    √     

27 KPR 14135 Grammar 2  2     √    

28 KPR 14136 Translation I 2  2     √    

29 KPR 14237 Translation II 2  2      √   

English Literature (14 SKS)             

30 KPR 14138 Introduction to Literature 2  2   √      

31 KPR 14239 Cross Culture Understanding 2  2    √     

32 KPR 14240 Drama 2  2      √   

33 KPR 14241 Poetry 2  2    √     

34 KPR 14142 Prose 2  2     √    

35 KPR 14243 Error Analysis 2  2      √   

36 KPR 14144 Critical Essay 2  2      √   

English Language Teaching ( 2 SKS)            

37 KPR 14245 TEFL 2  2      √   

JUMLAH    81 15 11 18 15 10 12   
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan ( 20 SKS)          

1 KPR 14246 ELT Mangement 2  2      √   

2 KPR 14147 English for Tourism 2  2       √  

3 KPR 14148 Standardized  English Test 
Preparation 2  2       √  

4 KPR 14149 English for Interpreting 2  2       √  

5 KPR 14150 English for Business and 
Communication 2  2     √    

6 KPR 14251 Public Speaking 2  2       √  

7 KPR 14152 English for Journalism 2  2       √  

8 KPR 14253 Teaching English for Young 
Learners 2  2       √  

9 KPR 14254  Issues in ELT 2  2        √ 

10 KPR 14255 Creative writing 2  2        √ 
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   20     2 2 12 4 
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10     2 2 4 2 

TOTAL SKS   144 21 21 22 21 19 20 8 12 
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B. Deskripsi Mata Kuliah  

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI  

1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama 
yang dianutnya dalam rangka membekali diri 
mahasiswa dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari dengan bekal  ilmu pengetahuan 
yang cukup, dan sikap pribadi yang baik. Dengan 
pemahaman yang baik terhadap ajaran agama, 
segala aktivitas yang mereka lakukan didasari 
pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, 
Pancasila dalam konteks perjuangan sejarah 
bangsa Indonesia, Pancasila sebagai idiologi 
negara, falsafah bangsa Indonesia, etika dan 
sebagai dasar nilai- nilai pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan Kewarganegaraan Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah 
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi 
nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 
yang efektif dan komunikatif baik secara lisan 
maupun tulisan yang relevan dengan tugas-tugas 
akademik dan keilmuwan. Keterampilan 
berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam 
bahasa, ejaan yang disempurnakan, kalimat 
efektif, paragraf, dan menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa 
Inggris baik lisan maupun tulisan. Materi kuliah 
dirancang untuk memberikan peluang kepada 
mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berbicara 
menggunakan bahasa Ingris di kelas dan 
mengguna-kannya secara kreatif terutama 
dalam konteks pengajaran. 
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6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman 
langsung mahasiswa dalam konteks 
berkehidupan bermasyarakat. Mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang didapat di 
kampus dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya Melayu Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu 
sebagai warisan turun menurun dalam 
kehidupan masyarakat, dan mendorong 
penguatan kembali budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia 
global.Mata kuliah ini membahas konsep jati diri 
Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos dan 
budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan 
Melayu, jiwa kewirausahaan, arsitektur dan 
rumah adat Melayu, teknologi Melayu, adat 
pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian Melayu, cerita 
rakyat, kerajinan tangan masyarakat Melayu, 
adat perkawinan dan persalinan masyarakat 
Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, dan 
orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara 
melestarikan lingkungan. Pembahasan 
lingkungan ditinjau dari berbagai aspek terkait, 
seperti lingkungan fisik, lingkungan hidup, 
sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan  
10 Perkembangan Peserta Didik  
11 Pengelolaan Pendidikan  
12 Bimbingan dan Konseling  
13 Pengembangan Profesi Guru  
14 Telaah Kurikulum dan 

PerencanaanPembelajaran 
Bahasa Inggris 

Menelaah standar isi kurikulum Bahasa Inggris 
yang berlaku. Menganalisis materi lingkup dan 
kedalaman isi setiap pokok materi. Menyusun 
silabus. Mengembangkan indikator dan tujuan 
pembelajaran dari kompetensi dasar. 
Menguraikan meteri pokok dan menyusun 
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strategi, pendekatan, metode dan sumber belajar 
dalam bentuk rencana pembelajaran. Merancang 
bahan ajar dan LKS. 

15 Strategi Pembelajaran Bahasa 
Inggris 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip 
pembelajaran Bahasa Inggris. Hakekat, ciri dan 
komponen pembelajaran. Interaksi belajar 
mengajar dan teknik mendapatkan umpan balik. 
Teori-teori belajar yang diterapkan dalam 
menentukan metode pembelajaran. Pendekatan 
dan model pembelajaran. Keterampilan dasar 
mengajar.  

16 Media Pembelajaran Bahasa 
Inggris 

Mata kuliah ini membahas; fungsi, kriteria, 
macam – macam media pembelajaran. Dasar 
pemilihan media pembelajaran. Pengembangan 
media pembelajaran konvensional dan TIK. 

17 Penilaian Pembelajaran Bahasa 
Inggris 

Penilaian autentik: dasar, perinsip, syarat, tujuan 
dan fungsi penilaian. Ciri, jenis, strategi dan jenis 
tagihan. Teknik penilaian. Prosedur penilaian 
dan analisis alat penilaian. 

18 Praktik Pengajaran  Bahasa 
Inggris 

Menyusun rencana pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai dan merefleksi 
pembelajaran proses pembelajaran mikro. 

19 
 

Magang (PLP) 
 

Mengobservasi sekolah, meliputi: lingkungan 
fisik, organisasi, administasi, lingkungan sosial, 
dan pengamatan peserta didik. Pengamatan 
proses pembelajaran di kelas. Refleksi hasil 
pengamatan proses pembelajaran. Menelaah 
kurikulum dan perangkat pembelajaran yang 
digunakan guru. Menelaah strategi 
pembelajaran. Menelaah sistim evaluasi. 
Merancang RPP. Mengembangkan media 
pembelajaran. Mengembangkan bahan ajar. 
Mengembangkan perangkat evaluasi. Kegiatan 
praktik / latihan mengajar dalam bimbingan 
guru pamong dan dosen pembimbing, meliputi: 
mengajar terbimbing didepan kelas, mengajar 
mandiri didepan kelas, ujian praktik pengajaran, 
melaksanakan.tugas-tugas pendampingan 
peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler, 
terutama pramuka. 

20 Inovasi  Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
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pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dam mengembangkan 
pemikiran inovatif tersebut dalam berbagai 
dimensi kurikulum dan pembelajaran bidang 
studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut, mahasiswa diajak 
mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis 
inovasi yang pernah dikembangkan orang, baik 
di Indo-nesia maupun di luar negeri, 
mengambangkan kesem-patan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam bidang studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengem-bangkan alternatif baru pembelajaran 
bidang studi. 

21 Penelitian Pendidian, Mata kuliah ini merupakan perpaduan antara 
teori dan terapan. Mahasiswa diberi teori-teori 
yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelasan masalah, pelaksanaan penelitian, 
sampai pada pengolahan dan pelaporannya, 
meliputi domain penelitian Pendidikan, jenis-
jenis penelitian pendidikan, dasar-dasarr 
penelitian pendidikan, permasalahan penelitian, 
variabel penelitian, kajian teori dan sumber 
belajar, rumusan hipotesis (jika ada), teknik 
sampling, indikator dan instrumen penelitian, 
validitas dan realibilitas instrumen, teknik 
analisis data penelitian, pelaporan publikasi, dan 
review hasil penelitian. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan infeensial (parametrik 
dan non parametrik), skala pengukuran data, 
ukuran tendensi sentral (mean, median, modus), 
teknik pengolahan dan penyajain data (grafik, 
diagram) dan ukuran variasi (rentangan, kuartil, 
rata-rata simpangan, simpangan baku dan 
varians). Statistik inferensial meliputi: konsep 
statistik parametik dan non-parametik, 
probabilitas dan distribusinya. Distribusi normal 
baku, uji persyaratan statistik parametik 
(normalitas, homogenitas varians, linearites, 
regresi), uji perbedaan dua rerata, uji korelasi 
dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, 
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dan pengolahan data dengan komputer (excell 
dan SPSS). 

23 Skripsi, Mata kuliah ini menuntut siswa untuk 
menunjukkan kemampuan mereka 
memproduksi sebuah laporan penelitian pada 
akhir studi sarjana mereka. Proyek ini dapat 
berupa laporan penelitian lapangan  dari isu 
tertentu. Selain itu, maha siswa didorong untuk 
mempublikasikan laporan penelitian dalam 
jurnal ilmiah. Tesis Sarjana s biasanya ditulis 
dalam sekitar 10,000-12,000 kata (tidak 
termasuk lampiran). 

24 Listening Comprehension I, Mata kuliah  ini dirancang untuk memungkinkan 
mahasiswa  memperoleh rincian wacana bahasa 
Inggris yang dipakai pada tingkat pasca-
intermediate: mahami ide-ide utama dan detail; 
memahami literal dari dialog serta narasi dan  
deskriptif dengan cara yang paling efisien untuk 
memahami wacana   yang diucapkan  dengan 
kecepatan normal dalam situasi yang 
komunikatif 

25 Listening Comprihension II Mata kuliah ini dirancanguntukmemungkinkan 
mahasiswa  memperolehartikel 
seluruhanpembicaraan bahasa Inggrisdi 
tingkatpre-advance, memahamiide-ideutama 
dandetail; memahamiliteraldan 
inferensialdialog, narasi, jenisdeskriptif 
danekspositoriteksdengan cara yang 
palingefisienuntuk memahamiwacana 
pembicaraan yang diucapkannative 
speakersdengan kecepatan normaldalam 
situasikomunikatifbiasa. 

26 Listening Comprihension III Mata kuliah ini dirancanguntuk memungkinkan 
mahasiswamampumendengarkan pembicaraan 
bahasa Inggris secara sistematis danakuratuntuk 
membuatcatatan,outline, dan mengevaluasi 
pembicaraan bahasa Inggris ditingkat lanjut, 
memahamiide-ideutama dandetaildariliteral, 
inferential, critical, danevaluative 
dialogsertanarasi, deskriptif,ekspositoris, 
akademik dan argumentative wacana, dan 
pidatoyang lebih majudari berbagai jenis,gaya, 
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dan fungsi, untuk memahamipidato bahasa 
Inggrisotentikuntuk komunikasihalus. 

27 Speaking I, Mata kuliahini mempunyai tujuan utama untuk 
mengembangkankemampuan 
mahasiswaberbahasa Inggrisdi tingkatpost-
intermediate: mengekspresikan(dis)approvals, 
(dis)likes, emotive thoughts, opinions  
dalamlaporanindividu ataudiskusi kelompok 

28 Speaking II Mata kuliahini mempunyai tujuan utamauntuk 
meningkatkankemampuan mahasiswaberbahasa 
Inggrisdi tingkatpre-advanced: rebutting, 
convincing, persuading, and negotiatingdalam 
presentasikelompok dandebat. 

29 Speaking III Mata kuliah ini  mempunyai tujuan utamauntuk 
mengembangkankemampuan mahasiswa 
untukberbicara bahasa Inggrisditingkat  
advanced: menggunakanfungsibahasa 
dalamseminars, panel discussions, public 
occasions, interviews, academic reports, and/or 
parliamentary debates. 

30 Reading Comprehension I Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
mampu mengidentifikasi meaning dan 
penggunaan  unfamiliar lexical items,  topic dan  
main idea,supporting details berbagai jenis teks,; 
memahami explicit information; skim dan scan 
specificinformation; memahami communicative 
value kalimat;   dan mengenali berbagai jenis 
tulisan untuk mengembangkan kompetensi   
dalam membaca literal (yaitu mengetahui dan 
memahami) teks-teks non-fiksi di tingkat  post-
intermediate; menekankan pada penggunaan 
strategi membaca yang tepat. 

31 Reading Comprehension II, Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
mampu mengembangkan kompetensi dalam  
interpretive and affective reading (yaitu 
menerapkan dan menyimpulkan) teks non-
/fictional di tingkat  pre-advanced, menekankan 
penggunaan strategi membaca yang tepat untuk 
memahamiimplicit information, interpret 
cohesive devices in the text, recognize discourse 
markers, identify the organization, development, 
dan types of text. 
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32 Reading Comprehension III, Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa  
mampu mengembangkan kompetensi  dalam 
membaca kritis (yaitu menganalisis, sintesis, dan 
evaluasi) dari berbagai jenis teks pada tingkat  
advanced, menekankan penggunaan strategi 
membaca untuk mengekstrak poin penting dari 
teks dan mengkonversi informasi verbal / 
ringkasan diagram; menemukan mendasari tema 
/ konsep / asumsi; merumuskan hipotesis yang 
mendasari dari tema, konsep, bukti; 
mengidentifikasi penalaran induktif dan 
deduktif; mengenali penulis motif, nada, dan 
gaya penulisan; mengevaluasi fakta, opini, bias, 
bukti, implikasi, definisi, hipotesis, generalisasi; 
dan review artikel / buku 

33 
 
 

Extensive Reading Mata kuliah ini memberikankesempatan kepada 
mahasiswauntuk memilihdan membacapuisi, 
dongeng, cerita rakyat, dan cerita pendekuntuk 
anak-anakditingkat  pre- intermediate. Hal ini 
bertujuan untukmengembangkankebiasaan 
membacayang baik, membangun knowledge of 
vocabulary and structure, 
danmendorongkeinginanmembaca. Hal ini 
dibutuhkan mahasiswauntuk menanggapiapa 
yang telah merekabacadanuntuk 
melaksanakanberbagaikegiatan kelasuntuk 
berbagidengan satu sama lainapa yang mereka 
pelajaridaribahan bacaanmereka. 

34 Writing I Mata kuliah inibertujuan untuk 
mengembangkankemampuan mahasiswa 
untukmenulisgood English 
paragraphsdarijenisteks yang berbeda, 
termasuknarasi, deskriptif, danekspositori 

35 Writing II Mata kuliah ini bertujuan untuk 
mengembangkankemampuan mahasiswa 
untukmenulisEnglish expository essays 
denganmenggunakan berbagai 
metodepembangunan yang berbeda: examples, 
details, chronological order, comrparison and 
contrast, cause and effect relations,  division and 
classification. 
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36  
Writing III 

Mata Kuliah ini berfokus pada usaha untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswadalam  
menyajikanpenalaran logis, argumen yang 
kuatdan meyakinkan, sertaanalisis kritisdan 
penilaiandalam bentukargumentative essays and 
mini research paper. 

37 Academic Reading  and Writing Mata kuliah ini dirancang untuk memberi 
mahasiswa kesempatan berlatih menulis 
tanggapan kritis terhadap teks-teks yang 
diberikan. Teks-teks yang berkaitan dengan  
argumentative, persuasive and expository 
genres. Mereka dilatih untuk menerapkan  
logical principles, careful standard of evidence 
dan reasoning to the analysis and discussion of 
claims, beliefs and issues. Pada akhir perkuliahan 
mahasiswa mampu memahami teks yang 
diberikan dan mampu menulis respon secara 
kritikal. Disamping itu dapat dikaitkan dengan 
penulisan proposal mahasiswa, khususnya Bab 
II. 

38 Structure I Mata kuliah ini  membekali mahasiswa dengan 
penge-tahuan tentang  essential English grammar 
dan kemam-puan untuk menerapkan 
pengetahuan ini dalam pemaha-man dan 
produksi. Basic English Grammar berfokus pada 
bentuk  verb tenses, modal auxiliaries and similar 
expression, nouns and pronouns, articles and the 
passive. 

39 Structure II, Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan 
pengetahuan tentang essential English grammar   
dan kemampuan untuk mengaplikasikan 
pengetahuan ini dalam pemahaman dan 
produksi. Kompleks English Grammar berfokus 
padagerund and infinitives, adjective clauses, 
noun clauses, and adverbial clauses. Selain itu, 
memberi kesempatan kepada mahasisiwa untuk 
berlatihStructure and Written Expression part of 
the TOEFL. 

40 Structure III Mata kuliah iniberkaitan denganjeniskalimat 
bahasa Inggris. Mata kuliah ini melengkapi 
mahasiswadengan pengetahuan 
untukmenghasilkan  simple sentences, 
memperluaskalimatmenjadi   compound and 
complex sentences dan memadatkancomplex 



 

  Universitas Riau 224 

 

sentencesdengan caranon-finite constructions. 
41 Grammar, Kompetensi yang akan dicapai melalui mata 

kuliah ini adalah mahasiswa menguasai 
tatabahasa Inggris tingkat lanjut dan mampu 
menerapkan penguasaan tatabahasa Inggris 
tingkat lanjut dalam berkomunikasi lisan dan 
tulisan dengan cara mahasiswa mengkaji 
bentuk-bentuk dan jenis-jenis kalimat, berlatih 
mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis 
kalimat, mengkaji berbagai bentuk kalimat 
dengan struktur sintaktik yang lebih komplek 

42 Vocabulary, Kompetensi yang ingin dicapai dalam mata 
kuliah ini adalah mahasiswa menguasai kosakata 
dasar dan akademik, mampu menerapkan 
penguasaan kosakata tersebut dalam 
berkomunikasi lisan dan tulisan, dan mampu 
mengembangkan sendiri kosakata tingkat lanjut   

43 Pronunciation, Mata kuliah  ini melengkapi mahasiswa dengan 
pengetahuan tentang  speech sound systems, 
speech mechanism, and phonetic transcription. 
Diakhir masa perkuliahan mahasiswa mampu 
memahami  the organs of speech yang terlibat 
dalam memproduksi bunyi-bunyi ujaran dan 
bagaimana untuk menghasilkan suara. Selain itu, 
siswa dilatih untuk mengucapkan kata-kata, 
frase, dan kalimat bahasa Inggris dengan stres 
dan intonasi yang benar. Mereka diminta untuk 
menulis kata-kata,  frase dan kalimat bahasa 
Inggris  dalam phonetic transcription  dan 
orthography of the phonetic transcription. 

44 Introduction to Linguistics Mata kuliah ini dirancanguntuk memberikan  
mahasiswa pengetahuanpengantarbahasa 
danlinguistik; bahasasebagai refleksi 
daristrukturpikiran manusiadankebudayaan 
manusia, berbagai tingkatstruktur linguistic 
(fonetik, fonologi, morfologi, 
sintaksisdansemantik), 
penggunaanbahasa(pragmatik, analisis wacana, 
sosiolinguistik), bahasasebagaifenomena social 
(dialek, perubahan bahasa, tabu, bahasadan 
peranjenis kelamin, bahasadan penipuan), 
danuniversalbahasa. 
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45 English Phonology Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan  
mahasiswa pengetahuan dasar tentang fonetik 
dan fonologi bahasa Inggris.  Mahasiswa  juga 
diberi  pengetahuan dan keterampilan praktis 
membaca dan menulisphonetic transcription baik  
broad maupun  narrow transcription.  Dan  juga 
dihas bagaimana fonemik berinteraksi dengan 
sintaks, terutama dengan  surface structure yang 
berfungsi sebagai masukan untuk fonologi. 
Mahasiswa juga diberi pengetahuan tentang  
mengidentifikasi proses fonologis bahasa 
Inggris, dan menganalisa data English speech 
sounds. 

46 Morphology, Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberi 
mahasiswa   pengetahuan tentang Morfologi 
bahasa Inggris:  the concept of morphemesand 
their allophones, prinsip-prinsip descriptive 
analysis in English morphology,  prinsip-prinsip   
identifying and isolating morphemes, types of 
morphemes based on segmental and supra-
segmental phonemes dan the distribution of 
morphemes, seperti bound versus free morphemes, 
roots versus stems, and roots versus non-roots. 

47 English Syntax Mata kuliah ini dirancanguntuk memberikan 
mahasiswapengetahuan tentang English 
syntactic theories dalam menganalisiskalimat 
bahasa Inggris: principles, procedures, and 
processes of constructing phrases, clauses, and 
sentences, structural and transformational 
approaches, 5 syntactic signals for parts of speech, 
4 syntactic structures, deep structures, surface 
structures, generative grammar, transformations, 
and semantic features. 

48 Sociolinguistics Mata kuliah  ini dirancang untuk 
memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar 
sosiolinguistik. Hal ini menjelaskan prinsip-
prinsip dasar yang ikut berperan dalam 
menggambarkan penggunaan bahasa dan 
masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan 
berbagai isu dalam sosiolinguistik. Topik yang 
dibahas antara lain  language varieties, language 
choice, language change and politeness. Mata 



 

  Universitas Riau 226 

 

kuliah ini juga membahas pentingnya 
sosiolinguistik untuk pengajaran bahasa. 

49 Psycholinguistics, Mata kuliah ini memberikan mahasiswa  
pengetahuan tentangproses mentalyang 
mendasarikemampuanmanusia untuk berbicara 
dan memahamibahasa. Ini termasuktemuan 
barudalam penelitian tentang language 
acquisition, the relationship between language 
and thought, the psychology of language, 
comprehension and utilization of sentences, 
memory for prose, perception of speech, plans 
what to say, execution of speech plans, first steps 
in the child’ s language, and later growth in the 
child’s language. 

50 Semantics, Mata kuliah ini merupakan pengantaruntuk 
mempelajarimakna dalambahasa Inggris. Topik 
umummeliputitheoretical and applied semantics, 
componential analysis, structural semantics and 
lexicology, the interdependence of syntax and 
semantics, meaning and language use, meaning 
and language forms, meaning and truth, sentence 
meaning ambiguity and vagueness in the English 
language 

51 Introduction to Literature Mata kuliah ini meberikan mahasiswa 
pengetahuan tentangdefinisi, identifikasi, 
danpola dasaruntuk beberapakonsep literary 
genres: features, characteristics, formats, basic 
styles, and their working mechanisms, in the light 
of both conventional and modern perspectives 

52 Cross Culture Understanding Mata kuliah ini mengeksplorasi berbagai 
pertanyaan dan analisis persamaan dan 
perbedaan budaya berkaitan dengan budaya 
Timur (seperti Indonesia) dan budaya Barat 
(seperti Amerika dan Inggris). Menyadari bahwa 
setiap masyarakat memiliki keyakinan, sikap, 
kebiasaan, perilaku, dan struktur sosial sendiri. 
Mahasiswa mampu memahami bahwa orang 
memiliki a sense of identity, standards by which 
to live, dan tujuan untuk berjuang untuk. Bahwa 
istilah "budaya" memiliki banyak arti yang 
berbeda, mengacu pada pola-pola keyakinan dan 
perilaku umum untuk sekelompok orang 
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tertentu (seperti alasan mengapa orang Inggris 
berpikir dan berperilaku). 

53 Drama, Kompetensi yang ingin dicapai melalui mata 
kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami 
karya sastra berbentuk drama dengan cara 
mahasiswa mengkaji sejarah, terminologi-
terrminologi drama dan bentuk-bentuk drama. 
Mahasiswa  berlatih menidentifikasi dan 
manganalisa tema, isi dan pesan drama, 
mengkaji prinsip-prinsip pementasan drama, 
berlatih menganalisa dan memahami bahasa 
kiasan dalam teks drama, mengkaji teknikteknik 
membaca puisi dan scanning (menulis tanda 
baca), berlatih membaca drama secara 
perorangan dan kelompok, berlatihmenulis 
scenario drama dalam kelompok, dan berlatih 
mementaskan drama. 

54 
 
 

Poetry Mata kuliah ini dirancang untuk mendorong 
mahasiswa agar senang dan menikmati 
membaca puisi. Dalam mata kuliah ini, 
mahasiswa akan menganalisis unsur-unsur 
intrinsik puisi, yang meliputi  Rhythm, imitation, 
Style and Tone, Pleasure and/or Truth, Technique 
of Verse. Mahasiswa juga mampu menunjukkan 
pemahaman dan kemampuan untuk 
menganalisis puisi dengan memanfaatkan teori 
sastra mereka. Nilai untuk menemukan realitas 
kehidupan yang digambarkan dalam karya-karya 
dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih 
tegas, sensitif, dan dewasa.   

55 Prose, Kompetensi yang ingin dicapai melalui mata 
kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami 
karya sastra berbentuk prose dengan cara 
mahasiswa mengkaji bahasa kiasan, berlatih 
mengidentifikasi bahasa kiasan, berlatih 
menggunakan bahasa kiasan,mengkaji unsur-
unsur sastra dan tema, berlatih mengidentifikasi 
unsur-unsur sastra dan tema,mengkaji unsur-
unsur budaya dalam bahasa dan karya sastra, 
berlatih menganalisis unsur-unsur budaya 
dalambahasa dan karya sastra, mengkaji prinsip-
prinsip interpretasi hasil karya sastra, berlatih 
menginterpretasi hasil karya sastra, mengkaji 
prinsip-prinsip apresiasi hasil karya sastra, dan 
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berlatih mengapresiasi hasil karya sastra. 
56 Error Analysis Kompetensi yang ingin dicapai melalui mata 

kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan 
analisis kesalahan bahasa, analisis performansi 
berbahasa dan analisis wacana bahasa Inggris 
peserta didik dengan cara: (1) mengkaji konsep 
dasar analisis kesalahan berbahasa, mengkaji 
jenis-jenis kesalahan berbahasa Inggris, dan 
berlatih menganalisis kesalahan berbahasa 
Inggris mahasiswa; (2)mengkaji konsep dasar 
analisis performansi berbahasa, mengkaji jenis-
jenis performansi berbahasa Inggris, mengkaji 
perkembangan performansi berbahasa Inggris, 
dan berlatih menganalisis perkembangan perfor-
mansi berbahasa Inggris mahasiswa; dan (3) 
mengkaji konsep dasar teks/wacana,mengkaji 
jenis-jenis teks/ waca-na bahasa Inggris, 
mengkaji proses-proses pembentukan 
teks/wacana bahasa Inggris, berlatih 
mengidentifikasi proses pembentukan 
teks/wacana bahasa Inggris,mengkaji konsep 
dasar analisiswacana bahasa Inggris peserta 
didik, mengkaji jenis-jenis wacana bahasa 
Inggris, mengkaji perkembanganwacana bahasa 
Inggris, dan berlatih menganalisis 
perkembangan wacana bahasa Inggris. 

57 Critical Essay Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa 
memahami dan menidentifikasi komponen-
komponen dan konstruksi essays,  short stories 
and  articles untuk kemudian mampu 
memberikan kritik terhadap essays, short stories 
and  articles 

 
58 

Translation I, Mata kuliah ini dirancanguntuk melengkapi 
siswadengankompetensi 
dalammenerjemahkanberbagai jenisteks 
tertulishinggatingkatpre-intermediate dari 
bahasa Inggriske dalam bahasa Indonesia. Mata 
kuliah ini juga mengembangkanpengetahuan 
siswa tentangteori dasar, konsep, 
danteknikpenerjemahan. Materilatihan 
menterjemah akan 
menekankanpenyesuaiangramatikal, leksikal, 
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dantekstual. Selain itu,tentu sajamemberikan 
mahasiswa dengan 
pengetahuanmenggunakankamus dansumber-
sumber lain. 

59 Translation II, Mata kuliah ini dirancanguntuk 
meningkatkankompetensi mahasiswadalam 
menerjemahkanberbagai jenisbahan-bahan 
tertulisdalam bisnis, termasuk dokumenbisnis 
yang legal. Latihan pada mata kuliah ini 
melibatkanterjemahan dari bahasa Inggriske 
bahasa Indonesiadan daribahasa Indonesiake 
dalam bahasa Inggrisdariberbagai tekstertulis: 
blending and clipping, acronyms, idioms of 
general English and of business English, and 
various business English (memos, minutes, 
business texts, letters). 

60 TEFL Tujuanmata kuliahini adalah untukmemberikan 
mahasiswa pengetahuan, keterampilan, 
danprinsip-prinsip dasarproses pengajarandan 
pembelajaranyang relevan 
denganpekerjaanmasa depan mereka: current 
methods in TEFL, communicative language 
teaching, procedures and techniques of teaching 
language skills, kinds of learning strategies. 

61 ELT Mangement Mata kuliah inimelengkapi mahasiswadengan 
beberapapengetahuan dasar tentangpengelolaan 
kelasyang meliputi definitions of discipline and 
classroom management, elements of effective 
classroom management, teacher talk and 
teachers questions, behavior modification,  
danmasalah yang  terkait denganpengelolaan 
kelas. 

62 English for Tourism Mata kuliah inimelengkapi mahasiswadengan 
beberapapengetahuan dasar tentang situasi rill 
yang berhubungan dengan  seluk-beluk profesi 
seorang tour guide. Materi pelajaran meliputi 
pembahasan penggunaan ahasa Inggris dalam 
konteks kepariwisataan, misalnya: 
mempersiapkan jadwal perjalanan, memesan 
tiket, mencari penginapan, berbincang dengan 
warga daerah yang dikunjungi, berbelanja, dan 
lain lain. 
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63 Standardized  English Test 
Preparation 

Mata kuliah ini membekali   mamasiswa dengan 
pengetahuan tentang  beberapa jenis test Bahasa 
Inggris   standar  (Standardized  English Test). 
Selain itu mahasiswa juga diberi kesempatan 
untuk mempersiapkan diri dan berlatih   
mengerjakan soal-soal. 

64 English for Interpreting, Mata kuliah ini memberikankesempatan kepada 
mahaasiswa untuk berlatih menerjemahkandan 
menafsirkanteks-teksbahasa Inggrislisan dan 
tulisan: dialogues of formal, informal, colloquial, 
and standard forms, various written texts, 
debates, lectures,dan bahan lainnyahinggatingkat 
post- intermediate. Mata kuliah ini juga memberi 
kesempatan pada mahasiswa  untuk berlatih 
terjemahanlisan dan tertulisdari bahasa 
Inggriske bahasa Indonesiadan daribahasa 
Indonesiake dalam bahasa Inggris: : dynamic 
translation, different types of meanings, 
compound categories, blending, clipping, 
acronyms, figures of speech, idioms, and texts of 
various types of discourse. 

65 English for Business and 
Communication 

Mata kuliah membahas tentang   berbagai 
bentuk korespondensi bahasa Inggris yang 
efektif dan formal. Dalam proses belajar, 
mahasiswa   mengeksplorasi pengetahuan 
tentang gaya standar, isi, dan bahasa dari 
berbagai model korespondensi bisnis. Setelah 
dilengkapi dengan model yang efektif dan 
analisis model tersebut, mahasiswa  mampu 
untuk menghasilkan korespondensi bisnis 
serupa yang efektif dan formal. Selanjutnya, 
sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, 
mahasiswa juga diberi kesempatan untuk belajar 
dan menghasilkan korespondensi bisnis melalui 
komunikasi online. 

66 Public Speaking Mata kuliah ini dirancang untuk 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
berbicara di tingkat  advance seperti, 
menggunakan fungsi bahasa yang penting dalam 
menyajikan isu-isu saat ini, diskusi panel dan 
debat. Selain itu juga untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam meyakinkan, 
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membujuk, dan negosiasi memberikan 
presentasi seperti menceritakan kembali sebuah 
artikel. 

67 English for Journalism Mata kuliah ini adalah studi praktis untuk 
memberikan siswa dengan pengalaman langsung 
dalam mengelola jurnalisme. Topik meliputi  the 
development and current attitudes of journalism, 
its tools and functions, and the enhancement of 
the skills along with the avoidance from the traps 
in journalism 

68 Teaching English for Young 
Learners, 

Mata kuliah ini melengkapi mahasiswa  dengan 
pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar 
mengajar bahasa Inggris kepada anak: 
characteristics of young learners, and practical 
skills at teaching elementary school students, 
memilih dan menggunakan lagu, permainan, 
cerita, media (audio dan visual) dan 
mengembangkan rencana pelajaran, bahan ajar 
termasuk buku, flash-card, wayang, dan visual 
lainnya. 

69 Issues in ELT Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa 
memiliki pengetahuan tentang berbagai tren 
danisu-isu terbaru tentang penelitian bahasa, 
teori maupun implikasinya 

70 Creative writing Mata kuliah inimemperkenalkan kepada 
mahasiswa tentangproses danteknikmenulis 
kreatif, menawarkan berbagaistrategi 
untukmembantu mahasiswamengembangkan 
diri sebagai penulis. Penekanannya adalah, 
denganlatihan dankegiatan yang dirancanguntuk 
memicudan mempertahankandorongan untuk 
menulis. Mata kuliah ini dimulaidengan ways of 
using memory and experience and building a daily 
discipline,  diikuti dengandemonstrasidan 
praktekdari tigabentuk tulisan yang paling 
populer – writing fiction, writing poetry, and life 
writing (biography and autobiography) 

 

 

 

 



 

  Universitas Riau 232 

 

6.8.9. Program Studi Pendidiakan Bahasa dan Sasra Indonesia 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 943/UN19/AK/2014) 

NO  KODE  NAMA MATA KULIAH  
SKS SEMESTER  

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)                       

1 

UXN 12003 Agama Islam 

2   

2 

  

√ 

            
UXN 12041 Agama Katolik                
UXN 12022 Agama Kristen               
UXN 12060 Agama Buddha               
UXN 12212 Agama Hindu                
UXN 13001 Agama Kongn Hu Cu                

2 UXN 11200 Pendidikan Pancasila  2   2 √               
3 UXN 12134 Pendidikan Kewarganegaraan  2   2   √             
4 UXN 12194 Bahasa Inggris  2   2   √             
5 UXN  41045 KKN    4 4               √ 

Jumlah      12  2  6            4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF)                       

1 KPA 14200 Pendidikan Budaya Melayu 2   2     √    
 

      
2 KPA 14220 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  2   2   

 
   √         

Jumlah      4      2  2  
 

      
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)                       

1 KPA 14101 Landasan Pendidikan  2   2 √               
2 KPA 14240 Perkembangan Peserta Didik  2   2   √             
3 KPA 14260 Pengelolaan Pendidikan  2   2   √             
4 KPA 14121 Bimbingan Dan Konseling  2   2     √           
5 KPA 14280 Pengembangan Profesi Guru  2   2       √         

Jumlah      10 2 4 2 2        
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)               

1 KPS 14141 Telaah kur. Dan perenc. Pemb. BI 3   3         √       
2 KPS 14242 Strategi Pembelajaran BI 2   2       √         
3 KPS 14143 Media Pembelajaran BI 2   2     √           
4 KPS 14244 Penilaian Pembelajaran BI  2   2       √         
5 KPS 14245 PraktIk Pengajaran BI    2 2           √     

6 KPA 14141 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan (PLP)   4 4             √   

Jumlah      15      2  4 3  2 4    
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)                   

1 KPS 14246 Inovasi Pendidikan  2   2           √     
2 KPS 14247 Penelitian Pendidikan  2   2           √     
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3 KPS 14148 Statistik Pendidikan  2   2         √       
4 KPS 14050 Skripsi    6 6               √ 

Jumlah      12          2 4    6  
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib                    

1 KPS 14101 Menyimak 2  2 √           
2 KPS 14102 Membaca Intensif  2  2 √           
3 KPS 14103 Berbicara Individu 2  2 √           
4 KPS 14204 Berbicara Kelompok 2  2  √          
5 KPS 14105 Dasar – dasar Menulis 3  3 √           
6 KPS 14206 Membaca Ektensif 2  2  √          
7 KPS 14107 Menulis Karya Ilmia 3  3     √       
8 KPS 14208 Menulis Kritik dan  Esay  3  3    √        

9 KPS 14209 Pengembangan Prog 
Pembelajaran BSI 3 

 
3            

10 KPS 14010 Penelitian Bahasa dan Sasra 2  2            
11 KPS 14111 Linguistik Umum 2  2 √           
12 KPS 14212 Fonologi 2  2  √          
13 KPS 14113 Morfologi 2  2   √         
14 KPS 14114 Sosiolongustik  2  2   √         
15 KPS 14115 Sintaksis 3  3   √         
16 KPS 14216 Sematik 2  2    √        
17 KPS 14117 Psikolinguistik 2  2   √         
18 KPS 14118 Analisisa  Wacana BI 3  3     √       
19 KPS 14219 Pragmatik 2  2      √      

20 KPS 14220 Membaca dan Menulis Arab 
Melayu 

3  3 
   √        

21 KPS 14221 Filsafat Bahasa 2  2       √     
22 KPS 14222 Aliran  Linguistik 3  3            
23 KPS 14220 Analisis Kesalahan Berbahasa 2  2       √     
24 KPS 14124 Retorika 2  2     √     
25 KPS 14125 Teori Sasra 1 3  3  √           
26 KPS 14226 Teoti Sasra 2 2  2    √         
27 KPS 14127 Sejara Sasra 3  3 √           
28 KPS 14126 Kritik Sastra 3  3        √     
29 KPS 14129 Apresiasi Puisi 3  3     √       
30 KPS 14130 Apresias Prosa Fiksi 3  3    √ √      
31 KPS 14131 Aspresiasi Drama/ Teater 3  3       √      
32 KPS 14132 Dramaturgi 3  3         √    
33 KPS 14133 Sastra Rakyat 2  2     √    
34 KPS 14134 Filologi 2  2       √  
35 KPS 14135 Sastra Klasik 2  2      √   
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Jumlah      87 17  11  15  11 13  16  2   
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan                    

1 KPS 14136 Sanggar Bahasa 2   2           
 

 √   

2 
KPS 14237 Membina Majalah Sekolah 2   

2           √     

3 
KPS 14138 Sanggar Sasra 2  

2           
 

 √   

4 
KPS 14239 Jurnalistik Fotograpy 1  1 

2           √     

5 
KPS 14140 Leksikologi 

2 
  

2             √   
Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan     10           4 6   

Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10      2 4  
TOTAL   144 21 22 21 21 20 20 10 10 

 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

 
1 
 

 
Agama 

Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal  
ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi yang 
baik. Dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran 
agama, segala aktivitas yang mereka lakukan didasari 
pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, 
ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, dan 
menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
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NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan 
peluang kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 
berbicara menggunakan bahasa Ingris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif terutama dalam konteks 
pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 
didapat di kampus dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, 
dan mendorong penguatan kembali budaya melayu 
menuju masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia global.Mata 
kuliah ini membahas konsep jati diri Melayu, falsafah 
hidup orang Melayu, etos dan budaya kerja orang 
Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan tradisional 
Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, 
dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan dampak 
kerusakan lingkungan, cara melestarikan lingkungan. 
Pembahasan lingkungan ditinjau dari berbagai aspek 
terkait, seperti lingkungan fisik, lingkungan hidup, sosial-
budaya, agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosial, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan 
menghadapi abad 21, pendidikan dan pembangunan 
nasional 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep pertumbuhan 
dan perkembangan, mencakup pengertian, prinsip, 
pendekatan dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan mencakup: 
perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan 
humanistic; faktor-faktor yang mempengaruhi 
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NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

perkembangan; konsep dan tugas perkembangan 
berdasarkan tahapan perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup: perkembangan fisik dan motorik, kognitif, 
bahasa, sosial, emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier, serta penyesuaian dan 
permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap usia 
anak dan remaja. 

11 Pengelolaan Pendidikan Mata kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan, kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, pengertian 
unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan, serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 

12 Bimbingan Konseling Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar BK 
mencakup; latar belakang diperlukannya BK di sekolah, 
sejarah BK di Indonesia, pengertian, tujuan, fungsi, 
prinsip dan azas BK; landasan bimbingan konseling, 
bidang dan jenis layanan Bk disekolah serta layanan 
bimbingan belajar bagi siswa sekolah menengah 

13 Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, 
ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi profesi, etika 
profesi guru, usaha-usaha pengembangan profesi 
keguruan, standar kompetensi guru, serta peraturan 
perundang-undangan tentang profesi guru, penilaian 
kinerja guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB.) 

14 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

Mengobservasi sekolah meliputi: lingkungan fisik, 
organisasi, administrasi, lingkungan sosial dan 
pengamatan peserta didik. 
Pengamatan proses pembelajaran di kelas. Refleksi hasil 
pengamatan proses pembelajaran. Menelaah kurikulum 
dan dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 
Menelaah strategi pembelajaran. Menelaah sistem 
evaluasi. Merancang RPP. Mengembangkan media 
pembelajaran. Mengembangkan bahan ajar. 
Mengembangkan perangkat evaluasi. 
 
Kegiatan praktik/latihan mengajar dalam bimbingan 
guru pamong dan dosen pembimbing, meliputi: 
 Mengajar terbimbing di depan kelas 
 Mengajar mandiri di depan kelas 
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NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

 Ujian praktik pengajaran 
 Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta 

didik dan kegiatan ekstrakurikuler, terutama 
pramuka. 

15 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 

Menelaah standar isi kurikulum bidang studi yang 
berlaku. Menganalisis materi lingkup dan kedalaman isi 
setiap pokok materi. Menyusun silabus. Mengembangkan 
indikator dan tujuan pembelajaran dari kompetensi 
dasar. Menguraikan materi pokok dan menyusun 
strategi, pendekatan, metode dan sumber belajar dalam 
bentuk rencana pembelajaran. Merancang bahan ajar dan 
LKS. 

16 Strategi Pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar 
pembelajaran bidang studi. Hakikat, ciri dan komponen 
pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode 
pembelajaran. Interaksi belajar mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori belajar yang 
diterapkan dalam menentukan metode pembelajaran. 
Pendekatan dan model pembelajaran. Keterampilan 
dasar mengajar. 

17 Media Pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam media 
pembelajaran. Pengembangn media pembelajaran dan 
teknik penggunaan media pembelajaran konvensional 
dan TIK 

18 Penilaian Pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini mempelajari hal-hal terkait prinsip, 
langkah, maupun alat penilaian terhadap tes dan hasil 
pembelajaran, validitas dan reabilitas tes, analisis soal 
dan rubrik penilaian. Materi juga mencakup penilaian 
autentik: dasar, prinsip, syarat, tujuan dan fungsi 
penilaian. Ciri, jenis, strategi dan jenis penilaian. Teknik 
penilaian : pengembangan tes; kisi tes, pendekatan dalam 
penilaian, prosedur penilaian, analisis alat penilaian.  
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa yang kelak 
akan menjadi tenaga pengajar mampu menilai tingkat 
pencapaian kompetensi dan hasil pembelajaran sesuai 
yang digariskan di dalam kurikulum. 

19 Praktik Pengajaran 
Bahasa Indonesia 

Menyusun rencana pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran 
proses pembelajaran mikro. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam 
berbagai dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang 
Studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan kemampuan 
tersebut mahasiswa diajak mengkaji berbagai pengertian 



 

  Universitas Riau 238 

 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

inovasi dengan perubahan, jenis-jenis inovasi yang 
pernah dikembangkan orang baik di Indonesia maupun 
di luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
Bidang Studi dengan memanfaatkan ICT, sehingga 
mahasiswa bisa mengembangkan alternatif baru 
pembelajaran bidang studi. 

21 Penelitian Pendidikan Mata kuliah ini mengupayakan agar mahasiswa mampu 
memahami dan menganalisis berbagai permasalahan 
dalam bidang pendidikan bahasa Jepang. Kemudian, 
membimbing mahasiswa agar mampu memahami dan 
melakukan prosedur penelitian pendidikan yang antara 
lain terdiri atas penelitian tindakan kelas, penelitian 
eksperimen, penelitian pengembangan, penelitian ekspos 
fakto, maupun penelitian studi kasus. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar statistik 
deskriptif dan inferensial (parametrik dan non-
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 
baku dan varians; Statistik inferensial, meliputi: konsep 
statistik parametrik dan non-parametrik, probabilitas 
dan distribusinya, distribusi normal baku, uji 
persyaratan statistik parametrik (normalitas, 
homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan pengolahan data dengan 
komputer (Excell dan SPSS) 

23 Skripsi Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib sebagai sebuah 
syarat kelulusan. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan 
diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, 
kemudian menulishasil penelitian berupa skripsi dan 
mempresentasikannya di depan dosen penguji skripsi. 
Mahasiswa dapat meneliti bidang yang berhubungan 
dengan bahasa Jepang mencakup bidang pendidikan 
bahasa Jepang, linguistik Jepang, Masyarakat dan budaya 
Jepang. Dalam penyusunan skripsi masing-masing 
mahasiswa akan dibantu oleh 2 orang dosen 
pembimbing yg bertugas mengarahkan dan memberi 
masukan kepada mahasiswa.  

24 LinguistikUmum Mahasiswa memahami ilmu bahasa sebagai dasar 
pembentukan kemahirwacanaan dan dasar kajiank 
ebahasaan. Topik bahasannya meliputi (1)pengertian, 
karakteristik, satuan, fungsi, dan model telaah linguistic 
yang digunakan; (2)  pembidangan linguistic (baik 
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secara mikro maupun mikro); dan (3) dasar-dasar aliran 
linguistik. 

25 FonologiBahasaIndonesi
a 

Mahasiswa (1) memahami bunyi-bunyi bahasa 
Indonesia sebagai dasar pembentukan 
kemahirwacanaan dan keterampilan, (2) terampil 
mengkaji bunyi-bunyi bahasa, (2) mampumemecahkan 
problematika bunyi bahasa Indonesia.Topikbahasannya 
meliputi dasar-dasar bunyi bahasa, ragam, klasifikasi, 
distribusi, produksi,dan problematika bunyi bahasa 
Indonesia serta pemecahannya. 

26 Morfologi Bahasa 
Indonesia 

Mahasiswa (1) memahami pembentukan kata dalam 
bahasa Indonesia sebagai dasar pembentukan 
kemahirwacanaan, (2) terampil mengaji bentukan kata 
bahasa Indonesia, dan (3) mampu memecahkan 
problematika bentukan kata bahasa Indonesia. 
Topikbahasannya meliputi dasar-dasar pembentukan 
kata, fungsi dan makna pembentukan kata, kelas kata, 
serta problematika bentukan kata bahasa Indonesia dan 
pemecahannya. 

27 Sintaksis Bahasa 
Indonesia 

Mahasiswa (1) memahami sistem dan kaidah kalimat 
bahasa Indonesia sebagai dasar pembentukan 
kemahirwacanaan, (2) terampil mengaji kalimat bahasa 
Indonesia, dan (3) mampu memecahkan problematika 
kalimat bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi 
dasar-dasar telaah tata kalimat, tipe dan pola frasa, tipe 
dan pola klausa, tipe dan pola kalimat, hubungan 
semantis satuan sintaktis, model analisis kalimat, dan 
problematika kalimat bahasa Indonesia serta 
pemecahannya. 

28 Semantik Bahasa 
Indonesia 

Mahasiswa (1) memahami sistem dan kaidah makna 
dalam bahasa Indonesiasebagai dasar pembentukan 
kemahirwacaan,(2) terampil mengaji makna bahasa 
Indonesia, (3) mampu memecahkan problematika 
makna bahasa Indonesia. Topik bahasannya meliputi 
dasar-dasar telaah makna, ragam, relasi, perubahan, 
makna dalam pemakaian bahasa, problematika makna 
bahasa Indonesia dan pemecahannya. 

29 Analisis Wacana Bahasa 
Indonesia 

Mahasiswa (1) memahami dan terampil menganalisis 
wacana bahasa Indonesia, baiksecaramikro maupun 
makro sebagai dasar kemahirwacanaan,  (2) 
memecahkan problematika wacana bahasa Indonesia. 
Topik bahasannya meliputi konsep dasar analisis 
wacana, penanda kewacanaan, segmentasi kewacanaan, 
pola penafsiran kewacanaan, serta problematika wacana  
bahasa Indonesia dan pemecahannya. 

30 Psikolinguistik Mahasiswa (1) memahami hubungan antara aspek 
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kejiwaan dengan bahasa sebagai dasar pembentukan  
kemahirwacanaan   dan  (2) memiliki keterampilan  
melakukan kajian kebahasaan yang berhubungan 
dengan kejiwaan. Topik bahasannya meliputi konsep 
dasar psikolinguistik, proses mental dalam berbahasa, 
bahasa dan otak manusia, bahasa dan penalaran, serta 
bahasa dan kreativitas. 

31 Sosiolinguistik Mahasiswa memahami bahasa sebagai fenomena social 
dan sebagai gejala etnografis sebagai dasar 
pembentukan kemahirwacanaan. Topik bahasan nya 
meliputi konsep dasar sosiolinguistik, bahasadan 
masyarakat,   bahasa   dan   budaya,   kedwibahasaan,   
etnografi komunikasi, analisis interaksi, problematika 
dan pemecahannya. 

32 Analisis Kesalahan 
Berbahasa 

Mahasiswa memahami cara-cara menganalis kesalahan 
berbahasa dalam setiap tataran bahasa, seperti 
kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 
wacana. 

33 Retorika Mahasiswa memahami cara menggunakan bahasa dalam 
komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan dan 
landasan penggunaan bahasa komunikasi tersebut. 

34 FilsafatBahasa Memahami hakikat bahasa dan berbahasa. Topik 
bahasannyameliputi: dasar-dasar filsafat; hubungan 
filsafat dan b a h a s a  d a n  ilmu; posisilogika,etika dan 
estetika dalam bahasa. 

35 Sanggar Bahasa Mahasiswa memahami seluk beluk dan permasalahan 
bahasa Indonesia serta dapat mengatasi permasalahan 
tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat mengomunikasikan 
seluk beluk dan permasalahan tersebut dengan cara-cara 
yang tepat. 

36 Teori Sastra 1&2 Mahasiswa memahami dasar-dasar  studi sastra sebagai 
landasan kajian sastra Indonesia. Topik bahasannya 
meliputi (1) hakikat sastra, (2)genresastra,(3) cabang 
ilmu sastra, (4) aliran-aliran sastra, dan (5) hubungan 
sastra dengan bidang-bidang lainnya. 

37 Kritik Sastra Mahasiswa memahami kaidah-kaidah kritik sastra 
sebagai landasan kritik puisi, prosa, dan drama. Topik 
bahasannya meliputi (1) hakikat kritik sastra, (2) 
pendekatan kritik sastra, (3)strategi kritik sastra, (4) 
kritik sastra berdasarkan kaidah genre sastra. 

38 Sejarah Sastra Mahasiswa memahami perkembangan sastra Indonesia 
sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang. Topik 
bahasannya meliputi (1) pengertian sejarah sastra, 
periodisasi, dan karakteristik sistem kaidah yang 
dominan dalam periode kehidupan sastra Indonesia; (2) 
peristiwa kesusastraan/kebudayaan; (3) tokoh-tokoh 
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kesusastraan Indonesia; (4) problematic Sejarah Sastra: 
masalah terminologi, konsep evolusi, konsep angkatan/ 
periode, kelemahan teori dan metode sejarah. 

39 Apresiasi Puisi Mahasiswa terampil mengapresiasi puisi berdasarkan 
pendekatan tertentu. Topik bahasannya meliputi (1) 
hakikat dan tujuan, (2) pendekatan apresiasi; (3) bekal 
apresiator; (4) tahapan apresiasi; (5) apresiasi ragam 
puisi Indonesia. 

40 ApresiasiProsaFiksi Mahasiswa terampil mengapresiasi prosaic berdasarkan 
pendekatan tertentu. Topik bahasannya meliputi (1) 
hakikat dan tujuan; (2) pendekatan apresiasi; (3) bekal 
apresiator; (4) tahapan apresiasi; (5) apresiasi ragam 
prosa Indonesia. 

41 ApresiasiDrama/Teater Mahasiswa terampil mengapresiasi drama/teater 
berdasarkan pendekatan tertentu. Topik bahasannya 
meliputi (1) hakikat dan tujuan, (2) pendekatan 
apresiasi; (3) bekal apresiator; (4) tahapan apresiasi; (5) 
apresiasi ragam drama Indonesia. 

42 Sastra Rakyat Mahasiswa memahami jenis, bentuk, dan fungsi karya 
sastra yang terdapat dan berkembang dalam 
masyarakat masa lalu dan masa kini. 

43 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mahasiswa memahami tradisi dan budaya masyarakat 
Melayu yang terdapat dalam masyarakat Melayu, baik 
pada masa lalu dan masa kini. Topik bahasan mencakup 
kehidupan bercocok tanam, berburu, menangkap ikan, 
membangun rumah, sikap terhadap alam, hewan, dan 
lingkungan. Selain itu, pembahasan terhadap adat 
istiadat perkawinan dan sistem kekeluargaan, termasuk 
sistem sapaan juga bagian dari topik mata kuliah ini. 

44 Menyimak Mahasiswa (1) memahami teori menyimak kritisdan(2) 
terampil menyimak secara kritis. Topik bahasannya 
meliputi hakikat,macam, teknik, dan hambatan 
menyimak; serta praktik menyimak kritis. 

45 Membaca Intensif Mahasiswamenguasai berbagai teknik membaca intensif 
untuk memahami isi bacaan. Topik bahasannya meliputi 
konsep membaca intensif, proses membaca pemahaman, 
jenis dan tingkat pemahaman, ragam teknik membaca 
intensif, problema membaca intensif dan pemecahannya. 
Membaca intensif mencakup membaca cloze, membaca 
kritis (teks sastra dan nonsastra). 

46 Membaca Ekstensif Mahasiswa menguasai berbagai teknik 
membaca ekstensif untuk berbagai keperluan. Topik 
bahasannya meliputi konsep membaca ekstensif, tujuan 
membaca, teknik membaca ekstensif, prosedur 
membaca ekstensif, problema membaca ekstensif dan 
pemecahannya. 
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47 Berbicara Individu Mahasiswa (1) memahami konsep dan teori wicara 
individualan (2) terampil  melakukan aktivitaswicara 
individual. Topik bahasannya meliputi konsep dasar 
wicara individual, teori dasar wicara individual, jenis 
wicara individual,  prosedur  dan teknik wicara 
individual,  dan praktik wicara individual. 

48 Berbicara Kelompok Mahasiswa (1) memahamikonsep dant eori wicara 
kelompok dan(2) terampil  melakukan 
aktivitaswicarakelompok. Topik bahasannya meliputi 
konsep dasar wicara kelompok, teori dasar wicara 
kelompok, jenis wicara kelompok,  prosedur dan teknik 
wicara kelompok, dan praktik wicara kelompok. 

49 Dasar-dasarMenulis Mahasiswa menguasai berbagaikonsep dasar menulis 
untuk berbagai keperluan. Topik bahasannya meliputi 
konsep, jenis, komponen, proses dan teknik 
menulis;pemakaian EYD, diksi, kalimat, paragraf, dan 
sistematika penulisan, problema umum dalam menulis 
dan pemecahannya 

50 MenulisKaryaIlmiah Mahasiswa terampil menulis artikel dan makalah. Topik 
bahasannya meliputi perencanaan penulisan, teknik 
penulisan draf artikel dan makalah, format dan 
sistematika, pemakaian bahasa, penyuntingan, dan 
praktik menulis artikel dan makalah. 

50 MenulisKritikdanEsai Mahasiswa terampil menuliskritikdanesai sastra 
Indonesia.Topik bahasannyameliputi(1) menulis kritik 
dan esai sastra secara ekspresif, (2)menuliskritikdan 
esai sastra obyektif, (3) menulis kritik dan esai 
sastrasecara  mimetik, dan (4) menulis kritik dan esai 
sastra secara reseptif/pragmatik. 

51 Penelitian Bahasa dan 
Sastra 

Mahasiswa menguasai dasar-dasar penelitan bahasa, 
sastra. Topik bahasannya meliputi karakteristik 
penelitian, prosedur penelitian, ragam penelitian, 
masalah penelitian, kerangka teori, dan metode 
penelitian. 

52 PenelitianPendidikan Mahasiswa dapat menyusun rancangan penelitian 
pengajaran bahasa dan  sasatra  Indonesia,  
mengumpulkan  dan  menganalisis  data penelitian,   
dan  menyusun   laporan  penelitian.   Topik  
bahasannya meliputi  rancangan  penelitian,  
pengumpulan  dan  analilsis  data penelitian, penulisan 
laporan hasil peneliltian pengajaran bahasadan sastra 
Indonesia. 

53 Membaca dan Menulis 
Arab Melayu 

Mahasiswa memiliki kemampuan membaca dan menulis 
Arab Melayu berbagai versi.  

54 TelaahKurikulumdanPer
encanaanPembelajaranB

Mahasiswa memiliki wawasan hakikat, pendekatan, 
jenis, komponen, dan struktur kurikulum Bahasa dan 
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SI Sastra Indonesia dan memahami implementasinya 
dalam pengembangan materi pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia di sekolah. Mahasiswa juga mampu 
menyusun perangkat pembelajaran. 

55 Strategi Pembelajaran 
BSI 

Mahasiswamemilikiwawasan,hakikat,jenis(karakteristi
k, kriteria pemilihan)dan  implementasi pendekatan, 
model metode, dan teknik pembelajaran  BSI  dalam 
merencanakan dan melaksanakan pembelajaranBSI. 

56 Penilaian Pembelajaran 
BSI 

Mahasiswa memiliki wawasan hakikat, jenis, teknik 
penyusunan instrument evaluasi, teknik pengolahan 
informasi/data evaluasi dan penerapan dan 
penafsirannya dalam pembelajaran BSI. 

57 Pengembangan Prog. 
Pembelajaran BSI 

Mahasiswa memiliki wawasan pengembangan bahan 
ajar yang sesuai dengan silabus. 

58 Media Pembelajaran Mahasiswa memiliki wawasan, hakikat, jenis, fungsi, 
teknik pengembangan, dan kriteria pemilihan media 
pembelajaran BSI serta mampu merancang dan 
menggunakan dalam kegiatan pembelajaran BSI.  

59 Pembinaan Majalah 
Sekolah 

Mahasiswa memahami   karakteristik   komunikasi   
massa.   Topik bahasannya meliputi: (1) Teori dan 
konsep jurnalistik, (2) Sejarah perkembangan 
jurnalistik, (3) Aspek-aspek Jurnalistik, (4) Kode etik  
jurnalistik. Mahasiswa dapat menulis berita dan 
features untuk berbagai media cetak. Topik bahasannya 
meliputi karakteristik berita dan features, komponen 
berita dan features, pengumpulan bahan penulisan, 
teknik dan prosedur penulisanberita dan features. 
Mahasiswa dapat menulis editorial dan opini untuk 
berbagai media cetak. Topik bahasannya meliputi 
karakteristik editorial dan opini, komponen editorial, 
teknik dan prosedur penulisan editorial. Mahasiswa 
memahami seluk beluk keredaksian. Topik bahasannya 
meliputi model model organisasi pers dan 
pengelolaannya; tugas dan tanggung jawab redaksi; 
penyuntingan isi dan bahasa berita; mengevaluasi 
berita; penyuntingan gambar; make up dalam 
penerbitan; dan prinsip-prinsipmake-up. 

60 Dramaturgi Mahasiswa memahami konvensi-konvensiteater 
Indonesia dan dunia. Topik bahasannya: 1. hakikat 
teater 2. Sejarahteater 3. bentukteater, 4. aliran-aliran 
teater. 

61 Skripsi Mahasiswa mampu memecahkan masalah secara ilmiah 
dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis 
dan menarik kesimpulan, serta menyusun laporan 
dalam bentuk skripsi. 

62 PLP Mahasiswa mengetahui dan mengenal lingkungan 
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sekolah.Mahasiswa mengenal pengelolaan administrasi 
sekolah dan mengamati proses pembelajaran di kelas. 
Mahasiswa terampil mengajardan mengelolapembe-
lajaranbahasa dan sastra Indonesia. Topik bahasannya 
meliputi perencanaan, interaksi belajar-mengajar, dan  
penilaian, serta praktik mengelola kegiatan administrasi 
akademik di sekolah. 

63 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa terampil mengaplikasikan teori-teori yang 
telah diperoleh dalam perkuliahan di dalam 
masyarakat. 

64 Sanggar Sastra Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan 
pengetahuan sanggar sastra, selain itu sanggar sastra 
sebagai tempat dan wahana mahasiswa untuk 
menunjukan kreativitas dan kemampuan bersastra. 
Kreativitas itu menyangkut bersyair, berdrama, 
berpantun, berpuisi dan berteater baik secara teks 
maupun secara langsung. 

65 Jurnalistik dan Fotograpy Mata kuliah ini membahas tentang pengantar 
jurnalistik, berita, feature, keredaksian, bahasa 
jurnalistik, dan mempelajari teknik dan strategi 
pemotretan dalam dunia jurnalistik serta teknik 
pemuatan foto untuk kepentingan jurnalistik. 

66 Leksikologi Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami proses  
menghasilkan kamus, bagaimana mencari data, 
mengentri data, membuat makna kata dari sumber 
aslinya. 
 

 

6.8.10. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 945/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12005 Agama Islam 

2 

  
  
  
  

2 

  
  
  
  

 

√ 

            

UXN 12043 Agama Katolik             

UXN 12024 Agama Kristen             

UXN 12062 Agama Buddha             

UXN 12214 Agama Hindu             

UXN 13003 Agama Kong Hu Cu             
2 UXN 11202 Pendidikan Pancasila 2   2 √               
3 UXN 12136 Pendidikan Kewarganegaraan 2   2   √             
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 UXN12241 Bahasa Indonesia 2   2 √               
5 UXN12196 Bahasa Inggris 2   2   √             
6 UXN 41047 KKN   4 4               √ 
 Jumlah   14 4 6      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 
1 KPA 14202 Pendidikan Budaya Melayu 2   2     √           
2 KPA 14222 Pendidikan Lingkungan 2   2         √       
  Jumlah   4   2  2    

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 
1 KPA 14103 Landasan Pendidikan 2   2 √               
2 KPA 14242 Perkembangan Peserta Didik 2   2   √             
3 KPA 14262 Pengelolaan Pendidikan 2   2   √             
4 KPA 14123 Bimbingan Konseling 2   2     √           
5 KPA 14282 Pengembangan Profesi Guru 2   2       √         
6 KPA 14143 Pengenalan Lapangan Persekolahan  4 4       √  

  Jumlah   14 2 4 2 2      4   

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPT 14101 
Telaah Kurikulum dan Perencanaan 
Pembelajaran Bahasa Jepang 3   3         √       

2 KPT 14202 Strategi Pembelajaran Bahasa Jepang 2   2       √         
3 KPT 14103 Media Pembelajaran Bahasa Jepang 2   2     √           

4 KPT 14204 Penilaian Pembelajaran Bahasa 
Jepang 2   2       √         

5 KPT 14205 Praktik Pengajaran Bahasa Jepang  2 2           √     
  Jumlah   11   2 4 3 2    

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  
1 KPT 14206 Inovasi Pendidikan 2   2           √     
2 KPT 14207 Penelitian Pendidikan 2   2           √     
3 KPT 14108 Statistik Pendidikan 2   2         √       

4 KPT 14058 Skripsi    
6 6               √ 

  Jumlah   12         2  4    6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 
1 KPT 14109 Bunpou 1 3   3 √               
2 KPT 14210 Bunpou 2 3   3   √             
3 KPT 14111 Bunpou 3 3   3     √           
4 KPT 14212 Bunpou 4 2   2       √         
5 KPT 14113 Bunpou 5 2   2         √       
6 KPT 14214 Bunpou 6 2   2           √     
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 KPT 14115 Bunpou Enshuu 1 2   2 √               
8 KPT 14216 Bunpou Enshuu 2 2   2   √             
9 KPT 14117 Bunpou Enshuu 3 2   2     √           
10 KPT 14218 Bunpou Enshuu 4 2   2       √         
11 KPT 14119 Bunpou Enshuu 5 2   2         √       
12 KPT 14220 Bunpou Enshuu 6 2   2           √     
13 KPT 14121 Kaiwa dan Choukai 1 1 1 2 √               
14 KPT 14222 Kaiwa dan Choukai 2 1 1 2   √             
15 KPT 14123 Kaiwa 3 1 1 2     √           
16 KPT 14224 Kaiwa 4 1 1 2       √         
17 KPT 14125 Choukai 3 1 1 2     √           
18 KPT 14226 Choukai 4 1 1 2       √         
19 KPT 14127 Kaiwa dan Choukai 5 1 1 2         √       
20 KPT 14228 Kaiwa dan Choukai 6 1 1 2           √     
21 KPT 14129 Hyouki 1  2 √               
22 KPT 14230 Kanji 1 1 1 2   √             
23 KPT 14131 Kanji 2 1 1 2     √           
24 KPT 14232 Kanji 3 1 1 2       √         
25 KPT 14133 Kanji 4 1 1 2         √       
26 KPT 14234 Dokkai dan Sakubun 1 1 1 2   √             
27 KPT 14135 Dokkai 2 1 1 2     √           
28 KPT 14236 Dokkai 3 1 1 2       √         
29 KPT 14137 Sakubun 2 1 1 2     √           
30 KPT 14238 Sakubun 3 1 1 2       √         
31 KPT 14139 Dokkai dan Sakubun 4 1 1 2         √       
32 KPT 14240 Dokkai dan Sakubun 5 1 1 2           √     
33 KPT 14141 Nihon jijou 2   2 √               
34 KPT 14142 Nihon Shi 2   2 √               
35 KPT 14143 Pengantar Linguistik Umum 2   2         √       
36 KPT 14244 Pengantar Linguistik Jepang 2   2           √     
37 KPT 14245 Sosiolinguistik 2   2           √     
38 KPT 14146 Metodologi Pengajaran Bahasa 2   2         √       
39 KPT 14247 Teori Penerjemahan 2   2           √     

 Jumlah   81 13  11  15  14  14  14     

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) pilihan  

1 KPT 14148 Sougou Nihon go 1  
1 2             √   

2 KPT 14149 Nihon go Joukyuu 2   2             √   
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
3 KPT 14150 Bijinesu Nihon go 2   2             √   
4 KPT 14151 Ibunka Komyunikeeshon 2   2             √   
5 KPT 14152 Masyarakat Budaya dan Sastra 2   2              √   

6 KPT 14153 Penerjemahan Lisan (Tsuuyaku) 1  
1 2             √   

7 KPT 14154 Penerjemahan Tulisan (Honyaku) 1  
1 2             √   

8 KPT 14255 Metodologi Penelitian Bahasa 2   2           √    
9 KPT 14256 ICT 2   2           √    
  Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   18            4  14   
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   8      4 4  

TOTAL SKS   144* 19 21 21 20 21 24 8 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO KODE DAN NAMA 
MATA KULIAH DESKRIPSI 

1 

 

Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 
bekal  ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap 
pribadi yang baik. Dengan pemahaman yang baik 
terhadap ajaran agama, segala aktivitas yang mereka 
lakukan didasari pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak 
asasi manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari 
oleh penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam 
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bahasa, ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, 
paragraf, dan menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik 
lisan maupun tulisan. Materi kuliah dirancang untuk 
memberikan peluang kepada mahasiswa untuk 
terlibat aktif dalam berbicara menggunakan bahasa 
Ingris di kelas dan menggunakannya secara kreatif 
terutama dalam konteks pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, 
dan mendorong penguatan kembali budaya melayu 
menuju masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia global.Mata 
kuliah ini membahas konsep jati diri Melayu, falsafah 
hidup orang Melayu, etos dan budaya kerja orang 
Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, 
kerajinan tangan masyarakat Melayu, adat 
perkawinan dan persalinan masyarakat Melayu, 
kearifan lokal masyarakat Melayu, dan orang Melayu 
dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawasan manusia, 
hakekat pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan 
pendidikan (landasan filsafat, landasan psikologis, 
landasan sosial, landasan iptek), lingkungan 
pendidikan, aliran dan masalah pendidikan, 
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pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistic; faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan; konsep dan 
tugas perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik perkembangan 
psikologis dan fisik peserta didik mencakup: 
perkembangan fisik dan motorik, kognitif, bahasa, 
sosial, emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier, serta penyesuaian dan 
permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap 
usia anak dan remaja. 

11 Pengelolaan Pendidikan Mata kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan, kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
fungsi manajemen pendidikan, serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 

12 Bimbingan Konseling Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
BK mencakup; latar belakang diperlukannya BK di 
sekolah, sejarah BK di Indonesia, pengertian, tujuan, 
fungsi, prinsip dan azas BK; landasan bimbingan 
konseling, bidang dan jenis layanan Bk disekolah serta 
layanan bimbingan belajar bagi siswa sekolah 
menengah 

13 Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar kompetensi 
guru, serta peraturan perundang-un-dangan tentang 
profesi guru, penilaian kinerja guru (PKG), dan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB.) 

14 Pengenalan Lapangan Mengobservasi sekolah meliputi: lingkungan fisik, 
organisasi, administrasi, lingkungan sosial dan 
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Persekolan pengamatan peserta didik. 
Pengamatan proses pembelajaran di kelas. Refleksi 
hasil pengamatan proses pembelajaran. Menelaah 
kurikulum dan dan perangkat pembelajaran yang 
digunakan guru. Menelaah strategi pembelajaran. 
Menelaah sistem evaluasi. Merancang RPP. 
Mengembangkan media pembelajaran. 
Mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan 
perangkat evaluasi. 
Kegiatan praktik/latihan mengajar dalam bimbingan 
guru pamong dan dosen pembimbing, meliputi: 
 Mengajar terbimbing di depan kelas 
 Mengajar mandiri di depan kelas 
 Ujian praktik pengajaran 
 Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta 

didik dan kegiatan ekstrakurikuler, terutama 
pramuka. 

15 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Bahasa 
Jepang 

Menelaah standar isi kurikulum bidang studi yang 
berlaku. Menganalisis materi lingkup dan kedalaman 
isi setiap pokok materi. Menyusun silabus. 
Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran 
dari kompetensi dasar. Menguraikan materi pokok 
dan menyusun strategi, pendekatan, metode dan 
sumber belajar dalam bentuk rencana pembelajaran. 
Merancang bahan ajar dan LKS. 

16 Strategi Pembelajaran 
Bahasa Jepang 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar 
pembelajaran bidang studi. Hakikat, ciri dan 
komponen pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan 
metode pembelajaran. Interaksi belajar mengajar dan 
teknik mendapatkan umpan balik. Teori-teori belajar 
yang diterapkan dalam menentukan metode 
pembelajaran. Pendekatan dan model pembelajaran. 
Keterampilan dasar mengajar. 

17 Media Pembelajaran 
Bahasa Jepang 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam 
media pembelajaran. Pengembangn media 
pembelajaran dan teknik penggunaan media 
pembelajaran konvensional dan TIK 

18 Penilaian Pembelajaran 
Bahasa Jepang 

Mata kuliah ini mempelajari hal-hal terkait prinsip, 
langkah, maupun alat penilaian terhadap tes dan hasil 
pembelajaran, validitas dan reabilitas tes, analisis soal 
dan rubrik penilaian. Materi juga mencakup penilaian 
autentik: dasar, prinsip, syarat, tujuan dan fungsi 
penilaian. Ciri, jenis, strategi dan jenis penilaian. 
Teknik penilaian : pengembangan tes; kisi tes, 
pendekatan dalam penilaian, prosedur penilaian, 
analisis alat penilaian.  
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa yang kelak 
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akan menjadi tenaga pengajar mampu menilai tingkat 
pencapaian kompetensi dan hasil pembelajaran sesuai 
yang digariskan di dalam kurikulum. 

19 Praktik Pengajaran 
Bahasa Jepang 

Menyusun rencana pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran 
proses pembelajaran mikro. 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran inovatif 
tersebut dalam berbagai dimensi kurikulum dan 
pembelajaran Bidang Studi. Untuk mendapatkan 
pemahaman dan kemampuan tersebut mahasiswa 
diajak mengkaji berbagai pengertian inovasi dengan 
perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia maupun di 
luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam 
Bidang Studi dengan memanfaatkan ICT, sehingga 
mahasiswa bisa mengembangkan alternatif baru 
pembelajaran bidang studi. 

21 Penelitian Pendidikan Mata kuliah ini mengupayakan agar mahasiswa 
mampu memahami dan menganalisis berbagai 
permasalahan dalam bidang pendidikan bahasa 
Jepang. Kemudian, membimbing mahasiswa agar 
mampu memahami dan melakukan prosedur 
penelitian pendidikan yang antara lain terdiri atas 
penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, 
penelitian pengembangan, penelitian ekspos fakto, 
maupun penelitian studi kasus. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan 
non-parametrik), skala Pengukuran data, ukuran 
tendensi sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) dan 
ukuran variasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan varians; Statistik 
inferensial, meliputi: konsep statistik parametrik dan 
non-parametrik, probabilitas dan distribusinya, 
distribusi normal baku, uji persyaratan statistik 
parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, 
dan pengolahan data dengan komputer (Excell dan 
SPSS) 

23 Skripsi Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib sebagai 
sebuah syarat kelulusan. Pada mata kuliah ini 
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mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk 
melakukan penelitian, kemudian menulishasil 
penelitian berupa skripsi dan mempresentasikannya 
di depan dosen penguji skripsi. Mahasiswa dapat 
meneliti bidang yang berhubungan dengan bahasa 
Jepang mencakup bidang pendidikan bahasa Jepang, 
linguistik Jepang, Masyarakat dan budaya Jepang. 
Dalam penyusunan skripsi masing-masing mahasiswa 
akan dibantu oleh 2 orang dosen pembimbing yg 
bertugas mengarahkan dan memberi masukan kepada 
mahasiswa.  

24 Bunpou 1 Mata kuliah ini membahas mengenai tata bahasa yang 
mencakup pola-pola kalimat dasar dan kosakata yang 
berhubungan dengan keseharian, agar mahasiswa 
dapat memahami dan menggunakan tata bahasa 
tingkat dasar di dalam empat keterampilan berbahasa. 

25 Bunpou 2 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah 
Bunpou 1, dimana di sini akan dibahas mengenai tata 
bahasa yang mencakup pola-pola kalimat dasar dan 
kosakata yang berhubungan dengan keseharian, agar 
sisa dapat memahami dan menggunakan tata bahasa 
dasar dalam empat keterampilan berbahasa. 

26 Bunpou 3 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah 
Bunpou 2, dimana di sini akan dibahas mengenai tata 
bahasa yang mencakup pola-pola kalimat dasar dan 
kosakata yang berhubungan dengan keseharian, agar 
sisa dapat memahami dan menggunakan tata bahasa 
dasar dalam empat keterampilan berbahasa. 

27 Bunpou 4 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah 
Bunpou 3, dimana di sini akan dibahas mengenai tata 
bahasa yang mencakup pola-pola kalimat dasar dan 
kosakata yang berhubungan dengan keseharian, agar 
sisa dapat memahami dan menggunakan tata bahasa 
dasar dalam empat keterampilan berbahasa. 

28 Bunpou 5 Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata 
kuliah Bunpou 4, dimana di mata kuliah ini akan 
dibahas mengenai tata bahasa yang mencakup pola-
pola kalimat, kosakata  bahasa Jepang tingkat 
menengah ( intermediete) sebagai bekal bagi 
mahasisa untuk berkomunikasi dalam empat 
keterampilan berbahasa Jepang dalam kehidupan 
sehari-hari. 

29 Bunpou 6 Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata 
kuliah Bunpou 5, dimana di mata kuliah ini akan 
dibahas mengenai tata bahasa yang mencakup pola-
pola kalimat, kosakata bahasa Jepang tingkat 
menengah ( intermediete) sebagai bekal bagi 
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mahasisa untuk berkomunikasi dalam empat 
keterampilan berbahasa Jepang dalam kehidupan 
sehari-hari. 

30 Bunpou Enshuu 1 Mata kuliah ini menitikberatkan pada latihan-latihan 
tata bahasa tingkat dasar yang dipelajari dalam mata 
kuliah Bunpou 1.  

31 Bunpou Enshuu 2 Mata kuliah ini adalah satu rangkaian mata kuliah 
Bunpou 2, dimana fokus pembelajaran adalah 
memberikan latihan-latihan mengenai materi yang 
dipelajari di Bunpou 2. 

32 Bunpou Enshuu 3 Mata kuliah ini adalah satu rangkaian mata kuliah 
Bunpou 3, dimana fokus pembelajaran adalah 
memberikan latihan-latihan mengenai materi yang 
dipelajari di Bunpou 3. 

33 Bunpou Enshuu 4 Mata kuliah ini adalah satu rangkaian mata kuliah 
Bunpou 4, dimana fokus pembelajaran adalah 
memberikan latihan-latihan mengenai materi yang 
dipelajari di Bunpou 4. 

34 Bunpou Enshuu 5 Mata kuliah ini adalah satu rangkaian mata kuliah 
Bunpou 5, dimana fokus pembelajaran adalah 
memberikan latihan-latihan mengenai materi yang 
dipelajari di Bunpou 5. 

35 Bunpou Enshuu 6 Mata kuliah ini adalah satu rangkaian mata kuliah 
Bunpou 6, dimana fokus pembelajaran adalah 
memberikan latihan-latihan mengenai materi yang 
dipelajari di Bunpou 6. 
 

36 Kaiwa dan Choukai 1 Mata kuliah ini menggabungkan materi pembelajaran 
percakapan dan menyimak yang menggunakan tata 
bahasa tingkat dasar. Materi percakapan mencakup 
praktik percakapan sederhana yang terdapat didalam 
kehidupan sehari-hari seperti perkenalan dan  
menanyakan tempat. Materi menyimak menggunakan 
media audio dan audiovisual dengan tema-tema 
sederhana dan menggunakan tata bahasa tingkat 
dasar. 

37 Kaiwa dan Choukai 2 Mata kuliah ini menggabungkan materi pembelajaran 
percakapan dan menyimak yang merupakan lanjutan 
dari Kaiwa & Choukai 1. 

38 Kaiwa 3 Mata kuliah ini dibuat untuk melatih mahasiswa 
menggunakan ungkapan bahasa Jepang tingkat dasar 
lanjutan II. Karena materi tiap babnya berhubungan 
dengan mata kuliah tata bahasa tingkat dasar lanjutan 
maka pada saat perkuliahan lebih banyak dilatih 
berbicara dengan menggunakan ungkapan & kosakata 
yang sudah dan sedang dipelajari 
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39 Kaiwa 4 Mata kuliah ini mempelajari materi pembelajaran 
yang merupakan lanjutan dari kaiwa 3. Pada mata 
kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 
menggunakan kosakata dan tata bahasa yang telah 
dipelajari pada mata kuliah Bunpou 4 dalam 
kemampuan berbicara. Mahasiswa akan diberikan 
aktifitas berupa role-play, diskusi, dan pidato dalam 
bahasa Jepang. 

40 Choukai 3 Mata kuliah ini mempelajari materi pembelajaran 
menyimak yang menggunakan ungkapan tata bahasa 
jepang tingkat dasar lanjutan. 

41 Choukai 4 Mata kuliah ini mempelajari materi pembelajaran 
yang merupakan lanjutan dari choukai 3 

42 Kaiwa dan Choukai 5 Mata kuliah ini menggabungkan 2 kemampuan 
berkomunikasi lisan: mendengar dan berbicara. Pada 
mata kuliah ini, akan diperdengarkan informasi dalam 
bentuk cerita dan percakapan yg memuat kosakata 
dan tata bahasa yang telah dipelajari pada mata kuliah 
Bunpou 5. Mahasiswa diharapkan dapat berdiskusi 
dan menceritakan kembali informasi yang telah 
didengar. 

43 Kaiwa dan Choukai 6 Mata kuliah ini menggabungkan 2 kemampuan 
berkomunikasi lisan: mendengar dan berbicara. Pada 
mata kuliah ini, akan diperdengarkan informasi dalam 
bentuk cerita dan percakapan yg memuat kosakata 
dan tata bahasa yang telah dipelajari pada mata kuliah 
Bunpou 6. Mahasiswa diharapkan dapat berdiskusi 
dan menceritakan kembali informasi yang telah 
didengar. 

44 Hyouki Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari 
huruf Jepang : hiragana, katakana dan 100 huruf kanji 
dasar yang sering dipergunakan dalam komunikasi 
bahasa Jepang. Kanji tersebut juga muncul dalam kosa 
kata yang dipelajari di mata kuliah Bunpo 1, agar 
pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah 
tersebut lebih baik. Tujuan dari mata kuliah ini, adalah 
1) Mahasiswa dapat mengenali dan membaca huruf 
hiragana, katakana dan 100 kanji dasar. 2) Mahasiswa 
dapat menulis secara benar huruf hiragana, katakana 
dan 100 kanji dasar. 

45 Kanji 1 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah 
Hyouki. Pada mata kuliah ini, akan dipelajari 200 buah 
kanji dasar yang sering digunakan dalam komunikasi 
bahasa Jepang sehari-hari. 200 kanji yang dipelajari 
tersebut juga berkaitan dengan kosa kata yang muncul 
pada mata kuliah Bunpou 2, agar mahasiswa dapat 
memahami mata kuliah tersebut dengan baik. 
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46 Kanji 2 Mata kuliah ini lanjutan dari Hyouki dan Kanji 
1.Dalam matakuliah ini dipelajari 200 huruf kanji 
tingkat dasar yang berkaitan dengan matakuliah 
Bunpou 3 agar mahasiswa dapat memahami materi 
matakuliah tersebut dengan baik. 

47 Kanji 3 Mata kuliah ini lanjutan dari Kanji 2. Dalam mata 
kuliah ini dipelajari 200 huruf kanji tingkat dasar yang 
berkaitan dengan mata kuliah Bunpou 4 agar 
mahasiswa dapat memahami materi mata kuliah 
tersebut dengan baik. 

48 Kanji 4 Mata kuliah ini lanjutan dari Kanji 3.Dalam mata 
kuliah ini dipelajari 200 huruf kanji tingkat dasar yang 
berkaitan dengan matakuliah Bunpou 5 agar 
mahasiswa dapat memahami materi matakuliah 
tersebut dengan baik. 

49 Dokkai dan Sakubun 1 Matakuliah ini mempelajari tentang pemahaman, isi 
bacaan pendek dan membahas pola-pola kalimat yang 
ada didalamnya. Melalui pembahasan ini mahasiswa 
mampu menceritakan kembali dengan tema-tema 
yang sama dalam tulisannya. 

50 Dokkai 2 Materi kuliah ini dibuat untuk melatih mahasiswa 
membaca dan menyimak wacana bahasa Jepang 
tingkat dasar yang merupakan lanjutan Shokyuu 
dokkai I dengan bahasa Jepang tingkat dasar yang 
ruang lingkupnya berkaitan dengan tema-tema yang 
telah ditentukan dalam buku teks. 

51 Dokkai 3 Matakuliah ini merupakan lanjutan dari matakuliah 
dokkai 2. Dalam matakuliah ini mahasiswa dilatih 
untuk membaca dan menyimak wacana bahasa Jepang 
tingkat dasar lanjutan. Selain itu, kosakata baru dan 
ungkapan yang terdapat dalam setiap bab dan subbab 
dibahas penggunaannya satu persatu. 

52 Sakubun 2 Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari 
mata kuliah dokkai dan sakubun 1. Tetapi mata kuliah 
ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan 
menulis mahasiswa mengenai topic-topik seperti 
surat pribadi, menceritakan pengalaman pribadi, 
narasi dll. 

53 Sakubun 3 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari 
mata kuliah sakubun 2, dalam mata kuliah ini 
mahasiswa dilatih untuk mampu menulis karangan 
dalam bahasa Jepang tingkat dasar yang ruang 
lingkupnya mencakup ketrampilan menulis dengan 
tema-tema yang ditentukan dalam buku teks dalam 
ragam tulis formal. 

54 Dokkai dan Sakubun 4 Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata 
kuliah dokkai 3 dan sakubun 3. Pada mata kuliah ini, 
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mahasiswa akan membaca teks mengenai suatu topik 
bahasan dan kemudian mahasiswa mampu 
menuliskan pendapat, pengalaman mengenai topik 
tersebut.  

55 Dokkai dan Sakubun 5 Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata 
kuliah dokkai dan sakubun 4. Pada mata kuliah ini, 
mahasiswa akan membaca teks mengenai suatu topik 
bahasan dan kemudian mahasiswa mampu 
menuliskan pendapat, pengalaman mengenai topik 
tersebut dalam bahasa Jepang dengan ragam bahasa 
formal. 

56 Nihon jijou Mata kuliah ini membahas pengetahuan umum 
tentang Jepang seperti geografi, kebudayaan dan 
masyarakat Jepang melalui media internet. 

57 Nihon Shi Mata kuliah ini membahas tentang sejarah Jepang 
secara umum dan sejarah pembentukan pemerintah 
Jepang. 

58 Pengantar Linguistik 
Umum 

Mata kuliah ini memberikan pengajaran/ pengetahuan 
mengenai linguistik secara umum yang 
meliputifonetik, fonologi, morfologi, sintaksis 
(bunpoo), semantik, dan pragmatic. Selain itu 
diberikan pula pengetahuan dan pengenalan 
mengenai teori-teori umum linguistik konvensional 
dan kontemporer. 

59 Pengantar Linguistik 
Jepang 

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata 
kuliah Pengantar Linguistik Umum yang membahas 
mengenai teori-teori linguistik bahasa Jepang. 
 

60 Sosiolinguistik Mata kuliah ini membahas kaitan antara bahasa dalam 
konteks masyarakat sosial, pengaruh budaya terhadap 
perkembangan bahasa. 

61 Metodologi Pengajaran 
Bahasa 

Mata kuliah ini mengajarkan teori-teori pengajaran 
bahasa Jepang dan mendorong mahasiswa agar 
mampu mempraktekkan alur pengajaran dan berbagai 
metode pengajaran sesuai rancangan program 
pembelajaran yang disusun. Selain itu, mata kuliah ini 
melatih mahasiswa agar memiliki kompetensi dan 
kreativitas di dalam menyusun materi pembelajaran 
dan mengelola alat bantu pembelajaran. Evaluasi juga 
diterapkan ketika mahasiswa melakukan praktek 
pengajaran guna meningkatkan kualitas pengajaran 
tersebut. 

62 Teori Penerjemahan Mata kuliah ini memberikan pengajaran/ pengetahuan 
mengenai ungkapan makna tuturan dari suatu bahasa 
ke bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan 
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maksud tuturan itu dengan menggunakan metode 
(cara penerjemahan dari sumber secara keseluruhan), 
prosedur (cara penerjemahan kalimat yang 
merupakan bagian dari sumber tersebut), dan teknik 
(cara penerjemahan kata atau frase yang merupakan 
bagian dari sebuah kalimat) pada penerjemahan 
bahasa Jepang.)  

63 Sougou Nihon go Pada mata kuliah ini, 4 kemampuan berbahasa: 
membaca, menulis, mendengar dan berbicara dalam 
bahasa Jepang tingkat lanjutan dipadukan bersamaan. 
Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk 
mendengar atau membaca sebuah informasi, 
kemudian menceritakan kembali informasi tersebut 
dan menuliskan pendapatnya dalam bentuk karangan. 

64 Nihon go Joukyuu Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah 
Bunpo 6 dan Enshuu 6, dimana di mata kuliah ini 
diajarkan kosakata dan tata bahasa Jepang tingkat 
lanjutan (advanced) sebagai bekal berkomunikasi 
pada 4 kemampuan berbahasa pada tingkat lanjut. 
Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga dibekali 
persiapan untuk mengikuti ujian kemampuan bahasa 
Jepang tingkat 2  (N2) yang dijadikan ukuran standar 
perekrutan penerjemah bahasa Jepang. 

65 Bijinesu Nihon go Mata kuliah ini menitik beratkan pada pembelajaran 
bahasa Jepang pada situasi perkantoran dan lingkup 
dunia kerja, sebagai bekal bagi mahasiswa saat 
memasuki dunia kerja yang menggunakan bahasa 
Jepang. Pada mata kuliah ini akan diajarkan cara 
mempresentasikan ide, menulis surat resmi dan 
beberapa keahlian yang diperlukan di dunia kerja 
dalam bahasa Jepang.  

66 Ibunka Komyunikeeshon Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep 
komunikasi, khususnya antara manusia yang memiliki 
budaya yang berbeda.  

67 Masyarakat Budaya dan 
Sastra 

Mata kuliah ini memberikan pengajaran/ pengetahuan 
mengenai budaya masyarakat Jepang yang mencakup 
kebudayaan tradisional dan popular culture. Mata 
kuliah ini juga memberikan materi mengenai sejarah 
karya sastra, konsep, dan kategori kesusatraan Jepang 
(periodesasi kesusastraan Jepang; prosa, puisi dan 
puisi dari zaman Joudai, Heian, Chuusai, Edo, dan 
Kindai) 

68 Penerjemahan Lisan 
(Tsuuyaku) 

Mata kuliah ini memberikan pengajaran/ pengetahuan 
mengenai proses, teknik, metode pengalihan pesan 
dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dilakukan 
secara lisan (bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau 
sebaliknya), meliputi penerjemahan secara 
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consecutive, simultaneous, whispered, liason, 
conference, dan penerjemahan community).  Jenis-jenis 
Prosedur adalah: Literal,Transfer dan Naturalisasi, 
Modulasi, Ekuivalensi, dan Budaya. Jenis-jenis teknik 
penerjemahan ialah: Transfer, Transmutasi, 
Substitusi, Sebagai Penjabaran Prosedur Transposisi, 
Reduksi, Ekspansi, Teknik Korespondensi, Eksplanasi, 
Sebagai Penjabaran Prosedur Transposisi, Teknik 
Deskripsi, dan Teknik Integratif 

69 Penerjemahan Tulisan 
(Honyaku) 

Mata kuliah ini memberikan pengajaran/ pengetahuan 
mengenai proses, teknik, metode pengalihan pesan 
dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dilakukan 
secara tulisan (bahasa Jepang ke bahasa Indonesia 
atau sebaliknya). 

70 Metodologi Penelitian 
Bahasa 

Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar dapat 
berpikir analitis mengenai permasalahan-
permasalahan dalam bidang bahasa Jepang secara 
umum. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah 
memberikan pengetahuan metodologis mengenai 
desain penelitian khususnya penelitian bahasa Jepang, 
yang antara lain terdiri dari pemilihan metode dan 
teknik yang tepat untuk digunakan pada tahap 
penyediaan, analisis, dan penyajian data. 

71 ICT Pada mata kuliah ini, akan diberikan materi mengenai 
penguasaan komputer, khususnya mengenai 
komputer dengan software word, excel, powerpoint 
berbahasa Jepang, cara menemukan informasi 
berbahasa Jepang lewat media internet, dan menulis 
email dalam bahasa Jepang. 
Diharapkan, setelah mengikuti mata kuliah ini, 
mahasiswa mempunyai kompetensi ICT yang 
diperlukan saat bekerja di lingkungan berbahasa 
Jepang. 

 
 

6.8.11. Program Studi Pendidikan Matematika 

A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 946/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 
UXN12009 Agama Islam 2  2  √       
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 

UXN 12047 Agama Katolik       

UXN 12028 Agama Kristen        

UXN 12066 Agama Buddha       

UXN 12218 Agama Hindu       

UXN 13007 Agama Kong Hu Cu       

2 UXN 11206 Pendidikan Pancasila 2  2 √        

3 UXN 12140 Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       

4 UXN 12245 Bahasa Indonesia 2  2 √        

5 UXN 12200 Bahasa Inggris  2  2  √       

6 UXN 41051 KKN   4 4        √ 

  Jumlah   14 4 6      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 

1 
KPA 14206 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       

2 
KPA 14226 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       

  Jumlah   4  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 
KPA 14107 Landasan Pendidikan 2  2 √           

2 
KPA 14246 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √          

3 
KPA 14266 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       

4 
KPA 14127 Bimbingan dan Konseling 2  2   √         

5 
KPA 14286 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2         

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPL 14119 Telaah Kurikulum dan Perencanaan 
Pembelajaran Matematika 

3  3     √     

2 KPL 14213 Strategi  Pembelajaran Matematika 3  2    √      

3 KPL 14110 Media Pembelajaran Matematika 2  2   √       

4 KPL 14214 Penilaian Pembelajaran 
Matematika 

2  2    √      

5 KPL 14227 Praktik Pengajaran Matematika  2 2      √    

6 
KPA 14147 

Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

 4 4       √  
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Jumlah   15   2 4 3 2 4   

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPL 14229 Inovasi Pendidikan 2  2      √   

2 KPL 14228 Penelitian Pendidikan Matematika 2  2     √    

3 KPL 14120 Statistik Pendidikan 2  2     √    

4 KPL 14045 Skripsi     6 6        √ 

  Jumlah   12         4  2   6  

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

1 KPC 14110 Fisika Dasar 2 1 3 √             

2 KPC 14104 Kimia Dasar 2 1 3 √             

3 KPC 14107 Biologi Dasar 2 1 3 √        

4 KPC 14113 Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 2  2 √             

5 KPL 14101 Kalkulus Diferensial 3  3 √             

6 KPL 14102 Bahasa Inggris Matematika 2  2 √             

7 KPL 14204 Logika dan Himpunan 3  3  √           

8 KPL 14203 Kalkulus Integral 3  3   √           

9 KPL 14107 Aljabar Linear 3  3    √         

10 KPL 14205 Teori Bilangan 2  2   √           

11 KPL 14206 Program Linear 3  3      √       

12 KP L14215 Kalkulus Multivariabel 3  3      √       

13 KPL 14108 Statistika Dasar 3  3     √         

14 KPL 14109 Algoritma dan Pemograman 2 1 3     √         

15 KPL 14111 Geometri 3  3     √         

16 KPL 14112 Struktur Aljabar 3  3       √     

17 KPL 14122 Analisis Real 3  3        √     

18 KPL 14216 
Geometri Analitik Bidang dan 
Ruang 3  3       √       

19 KPL 14117 Filsafat dan Sejarah Matematika 2  2     √        

20 KPL 14218 Statisika Matematika  3   3     √       

21 KPL 14121 Geometri Transformasi  3   3       √     
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 

22 KPL 14123 Persamaan Diferensial  3   3       √     

23 KPL 14224 Analisis Variabel Komplek  3   3       √   

24 KPL 14228 
Penelitian Pembelajaran 
Matematika  1 1  2         √   

25 KPL 14230 
Masalah Nilai Awal dan Syarat 
Batas  3   3         √   

26 KPL 14231 Metode Numerik  3   3         √   

27 KPL 14232 Matematika Diskrit  3   3         √   

28 KPL 14226 
Kapita Selekta Matematika Sekolah 
Menengah  3   3          √   

 Jumlah   79 16  8  15  12  12  17     

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) pilihan  

1 KPL 14134 Matematika Ekonomi  2  2   √  √  √  

2 KPL 14135 
Higher Order Thinking (HOT) in 
Mathematics  2  2   √  √  √  

3 KPL 14236 Analisa Vektor  2  2    √  √   

4 KPL 14237 Aplikasi Komputer  2  2    √  √   

5 KPL 14138 
Penilaian Pembelajaran 
Matematika Lanjut  2  2   √  √  √  

6 KPL 14139 Kombinatorik  2  2   √  √  √  

7 KPL 14240 Didactical Design Research (DDR)  2  2    √  √   

8 KPL 14241 Statistiks Multivariat  2  2    √  √   

9 KPL 14142 Pemodelan Matematika  2  2   √  √  √  

10 KPL 14243 English for Academic  2  2    √  √   

  Jumlah Mata Kuliah Disediakan   2
0   10 10 10 10 10  

 Jumlah Mata Kuliah yang harus diambil   10   2 2 2 2 2  

TOTAL SKS   144 22 22 21 20 21 23 6 10 
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B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO KODE DAN NAMA 
MATA KULIAH 

DESKRIPSI 

1 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

2 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, 
ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, 
dan menulis karya ilmiah. 

3 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan social, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan 
menghadapi abad 21, pendidikan dan pembangunan 
nasional. 

4 Kalkulus Differensial 
 
 

Tujuan: Mahasiswa memahami  konsep kalkulus diferensial 
fungsi satu peubah dan terampil menerapkannya dalam 
berbagai masalah. 
(1) Isi: Fungsi meliputi: pengertian fungsi, macam-
macam fungsi (fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi 
invers, fungsi nilai mutlak, fungsi trigonometri, fungsi 
invers trigonometri, fungsi bilangan bulat terbesar, 
fungsi komposisi, fungsi implisit,  serta grafiknya). (2) 
Limit dan Kekontinuan meliputi: limit (imit disatu titik, 
limit sepihak, teorema-teorema limit menghitung limit 
fungsi) dan kekontinuan suatu fungsi. (3) Turunan dan 
Aplikasinya meliputi: (a) turunan di satu titik, turunan 
sepihak, hubungan turunan di satu titik dengan 
kekontinuan; (b) turunan fungsi aljabar, aturan rantai, 
turunan trigonometri, turunan invers trigonometri, 
turunan implisit, persamaan garis singgung;  (c) 
teorema L 

’Hospital untuk bentuk-bentuk tak tentu 0/0,  ∞/∞ dan 
∞ - ∞. (4) Aplikasi turunan meliputi: menggambar 
grafik fungsi yang lebih canggih dan penggunaan 
turunan pada beberapa masalah nyata. 
1.   E.J Purcel dan D.Varberg. 1986. (terjemahan I.N. 

Susila, B. Kartasasmita, dan Rawuh). Kalkulus dan 
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Geometri Analitik Jilid I. Edisi IV. Jakarta: Erlangga 
2.   L. Leithold. 1986. (terjemahan M. Margha). Kalkulus 

dan Ilmu Ukur Analitik. Jilid I. Jakarta: PT Bina 
Aksara  

3.   S. Salas dan E. Hille. 1982. Calculus of one and several 
variables. 4th edition. New York: John Wiley 

4. Thomas. 2010. Calculus. Twelfth Edition. Boston: 
Addison 

     Wesley 
5 Fisika Dasar  Isi: Mata Kuliah ini membahas tentang mekanika, 

meliputi kinematika, dinamika dan fluida, serta 
Thermodinamika, mata kuliah ini merupakan 
matakuliah dasar bagi mata kuliah fisika-fisika lanjut. 
Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan 
ekspositori dalam bentuk ceramah, tanya jawab, 
diskusi,  pendekatan inkuiri dalam rangka penyelesaian 
tugas dan penyajian makalah yang dilengkapi dengan 
penggunaan software power point, animasi fisika dan 
alat peraga. Penilaian hasil belajar mahasiswa selain 
melalui UTS dan UAS, juga dilakukan penilaian 
terhadap tugas, penyajian dan diskusi. 

1. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J.2010, Fisika 
Jilid I (Terjemahan Euis Sustini, Sparisoma Viridi, 
Ferry Iskandar, Fatimah Arofiati Noor), Edisi ke 
Tujuh, Erlangga, Jakarta. 

2. Giancoli, D.C., 2001, Fisika Jilid I, Edidsi kelima 
(Terjemahan Yuhliza Hanum) Erlangga, Jakarta. 

3. Alonso, M.,and E.J. Finn, 1992, Dasar-dasar fisika 
Universitas Jilid I, Edisi kedua, (Terjemahan 
Prasetio, L., and K. Hadi), Erlangga Jakarta. 

4. Young, H.D., and R.A. Freedman., 2002, Fisika untuk 
Universitas Jilid I, Edisi kesepuluh, (Terjemahan 
Endang ) 

6 Kimia Dasar Isi: Perkuliahan ini memberikan pengetahuan yang 
mendalam tentang kimia dengan cara 
mengembangkan keterampilan dalam stoikiometri, 
energitika, dan kesetimbangan dalam sistem kimia 
serta penggantar struktur atom dan struktur molekul 
dan sifat materi ditinjau dari teori molekuler, sehingga 
dapat memecahkan permasalahan kimia dan sadar 
akan keterikatan ilmu kimia dengan berbagai 
pengetahuan alam serta dapat menunjukkan peranan 
ilmu kimia dalam masyarakat dan sumbangan kimia 
dalam kemajuan teknologi. 

1. Brady, James.E.2004. General Chemistry. 
Principle and Structure. 4th. ed. New York. John 
Willey and Sons, Inc. 
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2. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 
Essentiap Concepts Third Edition. USA:
 McGraw Hill. 

7 Bahasa Inggris 
Matematika 

Tujuan: Mahasiswa dapat menggunakan bahasa Inggris 
yang telah dipelajari di sekolah dan menggunakan 
secara aktif. Kegiatan perkuliahan berupa latihan 
membaca, memahami, dan meningkatkan kosa kata 
dari naskah-naskah dan buku teks matematika, serta 
latihan mengungkapkan kembali atau 
mengkomunikasikan isi bacaan atau gagasan-gagasan 
terkait dengan bidang matematika baik secara tertulis 
maupun lisan 

Isi: Mengenal, memahami dan dapat menggunakan 
bahasaInggris dalam konteks: simbol matematika dasar, 
operasi bilangan dan sifat serta karakternya, himpunan, 
logika, aljabar, kalkulus, statistika, dangeometri. 

1. A Gibilisco, S. (2004). Everyday Math Demystified. 
USA: The McGraw-Hill Co., Inc  

2. B 2.  Courant, R. & Robbins. (1996). What is 
Mathematics. New York: Oxford University Press, 
Inc.  

3. Video Related to Mathematics. 
4. Bahan ajar yang disediakan dosen 

8 Dasar-dasar 
Pendidikan MIPA 

Mahasiswa memahami gagasan dan prinsip dasar 
Matematika dan IPA. 

Hakikat MIPA, prinsip dasar MIPA, fungsi dan tujuan 
pendidikan MIPA, hakikat tugas guru MIPA, metode 
ilmiah, keterkaitan IPA dengan matematika, keterkaitan 
MIPA dengan ilmu lain dan teknologi, penerapan teori-
teori belajar pada pembelajaran MIPA, faktor yang 
mempengaruhi MIPA di sekolah, masalah 
perkembangan pendidikan MIPA. 

1. Carin, A.A & Sund, R.B. (1989). Teaching Modern 
Science. London: Charles E Merill Publishing 
Company, A Bell & Howell Company. 

2. Semiawan, C. (1985). Keterampilan Proses 
Bagaimana Mengaktifkan Siswa dalam Belajar. 
Jakarta: Gramedia. 

3. Dahar, R.W. (1984). Teori-Teori Belajar. Jakarta: 
Erlangga. 

4. Depdikbud. (1985).  Komponen Belajar Mengajar, 
Pendekatan Khusus Pengajaran IPA, Kecendrungan 
Bidang Studi IPA. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbub. 

5. Darmodjo, H. dan  J.R.E, Kaligis. (1993). Pendidikan 
IPA 2. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbub,. 

6. Sukarno N. K., Hadiat. D dan Padmawinata. (1977). 
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Dasar-Dasar Pendidikan Science. Jakarta: Bhratara.  
7. UNESCO. (1980). Handbook for Science Teachers. 

London: Unesco Paris Heineman. 
8. Winataputra, U.S.  (1993). Strategi Belajar Mengajar. 

Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdikbud. 
9. Hudoyo, H. (1979). Pengembangan Kurikulum 

Matematika & Pelaksanaannya di Depan 
Kelas.Surabaya: Usaha Nasional. 

10. Soedjana W. (1986). Strategi Belajar Mengajar 
Matematika. Depdikbud  Universitas Terbuka. 

11. Begle, Edward. (1979). Critical Variable in 
Mathematics Education.   Washington DC: NCTM  

12. Bell, A.W. (1983). A Review of Research in 
Mathematical Education. NFER Nelson, Widzor 

13. Ruseffendi E.T. (1984).  Dasar-Dasar Matematika 
Modern & Komputer untukGuru. Bandung: Tarsito 

9 Biologi Dasar Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan 
memahami konsep, prinsip dan prosedur  dasar 
biologi yang meliputi Materi awal, Materi Jaringan Dan 
Organ PadaTumbuhan,Jaringan, Organ dan Sistem 
Organ PadaHewan, KeanekaragamanHayati, 
Metabolisme,RespirasiSeluler,ReproduksiMakhlukHid
up, PrinsipDasarEkologi, TeoriEvolusi. Mata kuliah ini 
menuntut sikap tanggungjawab, kepribadian, moral, 
etika dankemandirian yang baik di 
dalammenyelesaikantugassebagaipendidikbiologi. 

10 Agama Islam Mata kuliah ini membahas konsep ketuhanan dalam 
Islam, hakikat manusia menurut Islam, hukum, hak 
asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, etika, moral 
dan akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 
Islam, kerukunan antar umat beragama, masyarakat 
madani dan kesejahteraan umat, kebudayaan Islam dan 
sistem politik Islam. 

11 Agama Katolik Mata kuliah ini membahas tuhan yang maha esa dan 
ketuhanan, filafat ketuhanan, manusia dan moral, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni dalam Katolik, agama 
dan kerukunan, masyarakat-iman/gereja yang  
memasyarakat, budaya, serta politik dan hukum. 

12 Agama Kristen Mata kuliah ini membahas konsepsi manusia menurut 
kekristenan, konsepsi tuhan menurut iman Kristen, 
nilai dan moral Krsitiani, ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni dalam Kristen, peran umat Kristem dalam 
masyarakat, budaya berfikir dan bertindak kritis, peran 
generasi muda Kristen dalam politik, peran agama 
Kristen dalam penegakkan hukum yang adil dan benar 
serta kerukunan antar umat beragama. 
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13 Agama Buddha Mata kuliah ini membahas Tuhan Yang Maha Esa dan 
ketuhanan, manusia, moral, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam Buddha, kerukunan antar 
umat beragama, masyaakat, budaya, politik dan hukum. 

14 Agama Hindu Mata kuliah ini membahas Tuhan Yang Maha Esa, 
manusia, etika (moralitas), ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni dalam perspektif  Hindu, kerukunan hidup 
umat beragama, masyarakat, budaya sebagai ekspresi 
pengamalan ajaran Hindu, politik menurut perspektif 
Hindu, hukum dalam kerangka penegakan keadilan dan 
hukum dalam kerangka penegakan keadilan. 

15 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak 
asasi manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
Indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional. 

16 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan 
peluang kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 
berbicara menggunakan bahasa Ingris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif terutama dalam 
konteks pengajaran. 

17 Perkembangan 
Peserta Didik 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan; 
karakteristik perkembangan psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup : perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, social, emosional, moral, 
kemandiriansertaperkembangankarier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik 
pada setiap tahap usia anak dan remaja. 

18 Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata Kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. Kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
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fungsi manajemen pendidikan; serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 

19 Kalkulus Integral Tujuan: Mahasiswa memahami konsep integral tak tentu dan 
integral tertentu, teorema dasar kalkulus untuk integral, 
integral tak wajar serta trampil menerapkannya dalam 
berbagai masalah. 

Isi: Integral tak tentu meliputi: integral tak tentu sebagai 
kebalikan turunan (anti derivative),  teorema dasar 
kalkulus pertama dan kedua, fungsi logaritma dan 
turunanya fungsi eksponen dan turunannya, fungsi 
hiperbolis dan turunannya. Teknik Integrasi terdiri 
dari: integral parsial beserta rumus-rumus rekursifnya, 
integral subsitusi trigonometri, integral fungsi rasional, 
integral fungsi rasional dalam sinus dan cosinus, 
integral binomial diffrensial. (2) Integral tentu yang 
terdiri dari limit jumlah Rieman. (3) Aplikasi Integral 
terdiri dari : luas daerah, volume serta bentuk-bentuk 
tak tentu seperti: 0 ∞, ∞0, ∞ - ∞, , , integral tak 
wajar. 

1)   E.J Purcel dan D.Varberg. 1986. (terjemahan I.N. 
Susila, B. Kartasasmita, dan Rawuh). Kalkulus dan 
Geometri Analitik Jilid I. Edisi IV. Jakarta: Erlangga.  

2)   L. Leithold. 1986. (terjemahan M. Margha). Kalkulus 
dan Ilmu Ukur Analitik. Jilid I. Jakarta: PT Bina Aksara  

3)   S. Salas dan E. Hille. 1982. Calculus of one and Several 
Variables. 4th edition. New York: John Wiley. 

4. Thomas. 2010. Calculus. Twelfth Edition. Boston: 
Addison Wesley: Boston. 

20 Logika dan Himpunan Mahasiswa memahami pengertian penyusunan deduksi dan 
berfikir secara sistematik dan teratur berdasarkan bahasa 
dan prinsip logika dan himpunan. 
 
(1) Proposisi meliputi: pengertian proposisi 
perangkai, proposisi majemuk, proposisi-proposisi 
yang ekivalen, tabel kebenaran penerapan pada 
rangkaian listrik, implikasi, konvers, invers, 
kontraposisi, argumen dan bentuk-bentuk argumen 
(modus ponen,  modus tollens, hipotetical   sillogisma, 
disjugtive sillogisma, additive, simplification, 
konjugtive, destruktive dillema, kontruktive dillema). 
(2) Himpunan dan Sifat-sifat Himpunan meliputi: 
pengertian himpunan, sifat-sifat himpunan, operasi   
himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, 
himpunan hingga dan himpunan tak hingga, hukum 
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De’Morgan, dan relasi ekivalen. (3) Pembuktian 
Matematika meliputi: pembuktian deduktif, 
pembuktian tak langsung,  pembuktian bersyarat, dan 
counter example. 
 
1. R.R. Stoll. (1976). Set Theory and Logic. New Delhi: 

Eurasia Publising House (PVT) Ltd  
2. P. Suppes. (1961). Axiomatic Set Theory. Princeton, 

New Jersey: D. Van Nostrand, Inc.  
P. Suppes. (1967). Introduction to Logic. Princeton, New 
Jersey: D. Van Nostrand, Inc. 

21 Teori Bilangan Mahasiswa mampu memahami metode atau 
pembuktian dengan induksi matematika, teorema 
Binomial dan sifat-sifat yang diturunkan dari teorema 
itu, keterbagian dan sifat-sifatnya, FPB dan KPK, 
Keprimaan, Kekongruenan dan sifat-sifatnya, dan 
menentukan solusi kekongruenan serta 
menerapkannya dalam persoalan sehari-hari. 

Induksi Matematika; Teorema Binomial dan sifat-sifat 
yang diturunkan dari teorema itu; Keterbagian dan 
sifat-sifatnya; FPB dan KPK; Keprimaan; Kekongruenan 
dan sifat-sifatnya 

1. D.M. Burton. 1980. Elementary Number Theory. 
Boston: Allyn & bacon. Chaps. 1-4.  

2. Niven dan H.S. Zuckerman. 1976.  An Introduction 
to th Theory of Numbers. New Delhi: Willey 
Eastern Ltd. Chaps. 1-2. 

22 Ilmu Pendidikan 
Lingkungan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

23 Ilmu Budaya Melayu Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, 
dan mendorong penguatan kembali budaya melayu 
menuju masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia global.Mata 
kuliah ini membahas konsep jati diri Melayu, falsafah 
hidup orang Melayu, etos dan budaya kerja orang 
Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan tradisional 
Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
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masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, 
dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

24 Bimbingan Konseling Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
BK mencakup; latar Belakang diperlukannya BK di 
sekolah , Sejarah BK di Indonesia; pengertian, tujuan, 
fungsi, prinsip dan azas BK; landasan bimbingan 
konseling; bidang dan jenis layanan BK di sekolah serta 
layanan bimbingan belajar bagi siswa sekolah 
menengah. 

25 Filsafat dan Sejarah 
Matematika 

Tujuan: Mahasiswa memahami tentang filsafat 
matematika dan pendidikan matematika dan dapat 
menerapkan dalam membuat perencanaan dan 
mengaplikasikan pada pembelajaran matematika. 
(1) Pengantar filsafat meliputi: filsafat ilmu, cabang-
cabang filsafat, dan aliran dalam persoalan 
pengetahuan.  (2) Filsafat matematika dan pendidikan 
matematika meliputi: filsafat matematika, hakekat 
matematika, dan karakteristik matematika, filsafat 
pendidikan matematika, aliran filsafat pendidikan, dan 
ideologi pendidikan matematika (tradisional dan 
reform). (3) Perkembangan matematika meliputi: 
berbagai sistem numerasi dan perkembangannya;  
perkembangan matematika Babilonia dan Mesir,   
aliran matematika Phytagoras, konsep-konsep elemen 
Euclide dan perkembangannya; perkembangan 
matematika Hindu, Arab, dan Eropa;  perkembangan 
awal matematika modern serta masa transisi sampai 
abad ke 20. 

1. Amsal Bakhtiar. 2004. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 

2. Carl B. Boyer. 1968. A History of Mathematics. New 
York: John Wiley & Sons, Inc. 

3. Paul Ernest. 1991. The Philosophy of Mathematics 
Education. New York: The Falmer Press. 

4. Sitorus. J. 1990. Pengantar Sejarah Matematika dan 
Pembaharuan Pengajaran Matematika di Sekolah. 
Pekanbaru: Tarsito. 

5. Salah Kaduri Haza’a, dkk. 2004. Sejarah Matematika 
Klasik dan Modern. Yogyakarta: UAD Press. 

6. Wahyudin. 2013. Hakekat, Sejarah, dan Filsafat 
Matematika. Bandung: Penerbit Mandiri. 

26 Aljabar Linear 
 

Mahasiswa dapat memanfaatkan operasi matriks dan 
operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem 
persamaan linear,  memahami pengertian dan sifat-sifat 
ruang Euclid Rn beserta pemetaan linear dari Rn ke Rn. 
(1) Matriks meliputi: matriks dan operasi matriks, 
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aturan-aturan ilmu hitung matriks, matriks elementer 
dan metode untuk mencari A-1, determinan (fungsi 
determinan, menghitung determinan dengan reduksi 
baris, sifat-sifat fungsi determinan, ekspansi kofaktor, 
dan aturan Cramer). (2) Sistem Persamaan Linear 
meliputi: sistem persamaan linear homogen, operasi 
baris elementer, Eliminasi Gauss. (3) Vektor meliputi: 
vektor secara geometrik, norma vektor, ilmu hitung 
vektor, hasil kali titik, proyeksi, hasil kali silang, garis 
dan bidang di R3 ; (4) Ruang Vektor meliputi: ruang-n 
Euclidis, ruang vektor umum, subruang, kebebasan 
linear, baris dan dimensi, ruang baris dan kolom 
matriks, rank, penerapan terhadap pencarian basis, 
ruang hasil kali dalam, panjang dan sudut di ruang 
hasil kali dalam, basis ortonormal, proses Gram-
Scmitdt, koordinat, perubahan basis. (5) Transformasi 
Linear meliputi: pengantar transformasi linear, sifat 
transformasi linear, Kernel dan jangkauan, 
transformasi linear dari Rn ke Rm, geometri 
transformasi linear dari R2 ke R2, matriks transformasi 
linear, dan keserupaan. 

 
Howard Anton. 1987. Elementary Linear Algebra. 5th ed. 
New York: John Wiley & Sons.   

27 Statistika Dasar 
 

1. Peluang (teknik dasar menghitung, konsep dasar 
peluang, distribusi peluang, penyajian data); (2) 
distribusi peubah acak (berbagai distribusi); (3) teori 
penaksiran (uji hipotesis, analisis varians); (4) korelasi, 
regresi linear, dan regresi linear . 

1. Bluman.  2008. Elementary Statistic. Sixth edition. 
McGraw-Hill: International Edition 

2. Walpole,R.E & Myers, R.H. 1986. Ilmu Peluang dan 
Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Edisi ke-2. 
Bandung: Penerbit ITB 

3. Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L., Keying Ye. 
2007. Probability and Statistics for Engineers and 
Scientiests. 8th ed. Pearson Education International 

Sudjana.  2002. Metode Statistika.  Bandung: Tarsito 

28 Algoritma dan 
Pemograman 

Tujuan: Mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dan 
pengalaman yang memadai dibidang teknologi 
informasi khususnya komputer untuk bisa menerapkan 
dan menggunakannya dalam kegiatan belajar, bekerja 
dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

Isi: Pengenalan Komputer (Komputer dan kegunaannya 
secara umum, Komputer dan kegunaannya dalam 
pembelajaran). (2) Algoritma (Pengenalan   algoritma, 
Penyajian algoritma). (3) Konsep pemograman. (4) 
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Pengenalan Bahasa Pemograman (BASIC & PASCAL). 

1. Hartono, Jogiyanto. 2004. Pengenalan 
Komputer.Yokyakarta: Penerbit Andi 

2. Munir, Rinaldi. 2001. Algoritma dan Pemograman, 
Buku 1. Bandung: Informatika 

3. Raharjo, Budi. 2002. Memahami Teknologi Informasi. 
Bandung: Elex Media Komputindo.  

4. Sutejo, Budi dan AN, Michael. 2000. Algoritma & 
Teknik Pemograman. Yokyakarta: Penerbit Andi 

5. Sutejo, Budi. 2002. e-Education: Konsep, Teknologi 
dan Aplikasi Internet Pendidikan. Yokyakarta 
Penerbit Andi  

6. Supardi, Yuniar. 2000. Pascal dan Flowchart. 
Bandung: Dinastindo 

Roza, Yenita.Bahan Ajar Komputer dan Pemograman 

29 Media Pembelajaran 
Matematika 

Tujuan: Membekali mahasiswa tentang arti penting 
media pendidikan dalam pembelajaran matematika dan 
keterampilan merancang dan mengembangkan media 
sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. 

Isi: 1. Arti penting media pendidikan dalam 
pembelajaran matematika. (2) Media pendidikan dan 
proses pembelajaran. (3) Jenis dan karakteristik media. 
(4) Pemilihan median. (5)  Pengembangan media 
pendidikan. (6) Pemanfaatan Program Media. (7) Jenis 
peralatan media. 

1. Arief S.Sadiman dkk. 2005. Media Pendidikan. 
Jakarta: Seri Pustaka Teknologi Pendidikan. Raja 
Grafindo Persada 

2. Anonim. 1994. Pedoman Pembuatan, Penggunaan 
dan Pemeliharaan Alat Peraga/Praktik Sederhana 
Mata Pelajaran Matematika untuk SD. Jakarta: 
Depdiknas. 

3. Gumawam. 1996. Media Pembelajaran. Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada 

30 Geometri Mahasiswa memahami cara membangun geometri 
berdasarkan himpunan titik yang diberlakukan sistem 
aksioma tertentu, yang menganalisis  sifat/ teorema 
dan gambar khas yang berlaku dalam geometri 
tersebut. Mengklasifikasikan geometri bidang dan 
ruang, geometri hingga dan geometri non Euclid. 

Isi: 1. Sudut-garis dan kesejajaran garis. (2) Segitiga 
memuat: teorema ketaksamaan segitiga, garis-garis 
istimewa, kekongruenan dan kesebangunan dua 
segitiga, Hal lukisan bangun datar. (3) Dimensi tiga 
memuat: kedudukan titik-garis-bidang, sudut antara 
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dua bidang, dan penampang. (4) Geometri hingga 
seperti: geometri Fano, Papus, atau Euler (geometri 
sembilan  titik) atau lainnya. (5) Pengantar geometri 
non Euclid 

1. Coxeter, HSM,FRS.  1962.Introduction to Geometry. 
New York: John Wiley & Sons, Inc 

2. Rawuh. 1984. Geometri Universitas Terbuka. Modul 1 
– 9. P2G  Universitas Terbuka.  Jakarta: Dirjen Dikti 

3. Smart, James, R. 1994.  Modern Geometries. Fourth 
Edition Brooks/Cole Publishing Company. 
Calofornia: Pacific Coove 

4. Wijdenes P.  1956.  Planimetri untuk kursus BI dan  
BII Ilmu Pasti. disadur dari vlakke Meetkunde.  Voor 
Voolgezette studies. oleh  L. Kuipers  dan  Wirasto.  
Noordhoff Kolff.  N.V.  Djakarta 

31 Program Linear Tujuan: Mahasiswa dapat memformulasikan masalah-
masalah pengambilan keputusan yang standar dari masalah 
optimisasi model linear serta dapat menyelesaikan dengan 
metoda pengambilan keputusan secara kuantitatif. 

Isi: [1]Arti dan Kegunaan Linier Programming 
(Persoalan Optimasi dan Persoalan Programming, 
Beberapa Contoh Persoalan Linier Programming, 
Pemecahan Persoalan Linier Programming dua variabel 
dengan cara Grafik: (a) Uji Titik Pojok; (b) Garis Selidik, 
Pemecahan Persoalan Linier Programming dua variabel 
dengan cara Aljabar: (a) Persoalan Maksimum; (b) 
Persoalan Minimum. (2) Metode sudut (persoalan LP 
dengan jumlah variabel ≥ 2). (3) Metode slack variabel 
(persoalan LP dengan jumlah variabel ≥ 2). (4) Metode 
simpleks Sebagai Prosedur Perhitungan: (a) 
Pendahuluan, (b) Langkah-Langkah Metode Simpleks 
Tabel; (c) Penyimpangan-Penyimpangan dari Bentuk 
Standa. (5) Teori Dualitas dan Analisis Sensitivitas: (a) 
Teori Dualitas,  (b) Analisa Sensivitas. (6) Metode 
transportasi:  (a) Cara Penyajian dan Pemecahannya; 
(b) Metode Stepping Stone; (c) Persoalan yang Tidak 
Seimbang; (d) Metode Modi (Modified Distribution 
Methode). (7) Metode penugasan:  (a) Perumusan 
Masalah; (b) Jumlah Pekerjaan Tidak Sama dengan 
Jumlah Karyawan; (c) Masalah Maksimasi; (d) Masalah-
Masalah Penugasan Tambahan. 

1. M.S. Bazarra. 1977. Linear Programming and network 
flaws. New York: John Wiley. 

2. Frederick S. Hillier. 1990. Introduction to Operation 
Research . Singapore: McGraw-Hill Book Company. 

3. Pangestu Subagio. 1983. Dasar-Dasar Operations 
Research. Jogjakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 
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Ekonomi Universitas Gajah Mada 
4.  J. Supranto. 1983. Linier Programming. Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia 

32 Strategi Pembelajaran 
Matematika 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami hakikat 
pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran matematika serta keterampilan dasar 
mengajar 

Isi: [1] Hakekat pembelajaran matematika. (2) Teori 
belajar matematika terdiri dari: Kontruktivisme,Piaget, 
Bruner,Dienes,Gagne dan Ausubel. (3) Taksonomi 
pembelajaran matematika yang meliputi: 
Bloom,Marzano,Cangelozi,dan Van Hile (4) Metode 
pembelajaran matematika yang meliputi : 
Ceramah,tanya jawab, Ekspositori,Diskusi,latihan, 
Penemuan,dll. (5) Pendekatan pembelajaran 
matematika terdiri dari    
Kontektual,RME,Induktif,Deduktif. (6) Model 
pembelajaran matematika meliputi: Kooperatif,PBL, 
Langsung dan Inkuiri. (7) Keterampilan dasar 
pembelajaran matematika 

1. Abin, Syamsudin. M. 2001. Psikologi Kependidikan. 
Bandung: Rosda Karya 

2. Arends, Ricard I. 1997. Classroom Intruction and 
Management. NewYork: Mc.Graw-Hill 

3. Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. 
Jakarta: Rineka Cipta 

4. Depdiknas. 2002. Pendekatan Kontekstual 
(Contextual Teaching and Learning). Jakarta: 
Dikdasmen 

5. Dikti. 2010. SertifikasiGuru Dalam Jabatan (Buku 4) 
Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan 
Profesi Guru. Jakarta 

6. Ibrahim, Muslimin dan Nur Muhammad, (2000). 
Pengajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya: Pusat 
Sains dan Matematika Sekolah, UNESA University 
Press 

7. Ibrahim, Muslimin, dkk. 2001. Pembelajaran 
Kooperatif. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika 
Sekolah, UNESA University Press 

8. Jhonson, B. Elaine. 2008. Contextual Teaching and 
Learning. Bandung: Mizan Learning Center 

9. Kardi, S dan Nur, M.  2000. Pengajaran Langsung, 
Surabaya, Universitas Negeri Surabaya 

10. Nur, M dan Wikandri, R.P. 2000. Pengajaran 
Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan 
Konstruktivis dalam Pengajaran, Surabaya: Pusat 
Studi Matematika dan IPA Sekolah Universitas 
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Negeri Surabaya 
11. Nur Muhammad. 2000. Strategi-strategi Belajar. 

Surabaya: Pusat Studi Matematika dan IPA Sekolah 
Universitas Negeri Surabaya  

12. Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran 
(Berorientasi Standar Proses Pendidikan). Jakarta: 
Penerbit Kencana 

13. Slavin, Robert, E. 2008. Cooperative Learning. 
Bandung: Penerbit Nusa Media. 

14. Usman, Uzer, M. 2008. Menjadi Guru Profesional. 
Bandung: Remaja Rosdakarya. 

15. Rosmawati. 2009. Perkembangan Perserta Didik . 
Pekanbaru: Universitas Riau. 

16. Yusuf, Syamsu. 2005. Psikologi Perkembangan Anak 
& Remaja. Bandung: Rosda Karya 

33 Penilaian 
Pembelajaran 
Matematika 
 

Tujuan: Mahasiswa memiliki kompetensi menyusun 
instrumen, melaksanakan, mengolah, dan melaporkan 
penilaian proses dan hasil belajar matematika 
mencakup tiga ranah (pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap). 

Tujuan: (1) Konsep pengukuran, penilaian, dan 
evaluasi. (2) Jenis penilaian. (3) Prinsip dan pendekatan 
penilaian. (3) Ruang lingkup, teknik, dan instrumen 
penilaian mencakup kompetensi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. (4) Mekanisme dan prosedur 
penilaian. (5) Pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan 
penilaian. 

1. Salinan Permendikbud No.  66 tahun 2013 beserta 
lampiran.  

2. Hutagulung, Tahir dan Edward Purba. 2005. Evaluasi 
Pengajaran (diktat). FIP Unimed 

3. Purwanto M. Ngalim. 1986. Prinsip dan Teknik-teknik 
Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Karya 

4. Depdiknas. 2000). Penilaian dan Pengujian untuk 
Guru SMP. Jakarta. Dikdasmen  

5. Nana S. 1989. Penilaian Hasil Proses Belajar 
Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya 

6. Suherman, E. 1994. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar 
Matematika, Modul 1-6 Depdikbud. Jakarta: 
Dikdasmen 

7. Suharsimi, A. 2004. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. 
Jakarta: Bima Aksara 

8. Zuhri. 2009. Penilaian Hasil Belajar Matematika. 
Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau 

9. Suprapto. (1985). Analisis Soal Tes Prestasi Belajar. 
Jakarta: Pusjian BPK Depdikbud 

34 Pengembangan Profesi 
GuruMata kuliah 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
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profesi, etika profesi guru, usaha-usaha pengembangan 
profesi keguruan, standar kompetensi guru serta 
peraturan perundang-undangan tentang profesi guru, 
penilaian kinerja guru (PKG), dan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) 

35 Kalkulus Multivariabel Tujuan: Memahami konsep kalkulus diferensial dan 
integral fungsi multivariabel serta mampu 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep 
kalkulus diferensial dan integral fungsi multivariabel. 

Isi: Fungsi Multivariabel, Limit Fungsi Multivariabel, 
Kekontinuan Fungsi Multivariabel, Turunan Parsial 
Fungsi Multivariabel, Keterdiferensialan dan Diferensial 
Total Fungsi Multivariabel, Aturan Rantai, Turunan 
Fungsi Implisit, Nilai Ekstrim, Integral Berulang, 
Integral Ganda Dua, Integral Ganda Tiga, Penggunaan 
Integral Ganda. 

1. Larson, R. dan Edwards, B. 2014. Multivariable 
Calculus. Tenth Edition. USA: Brooks/Cole Cengage 
Learning 

2. Rogawski, Jon. 2012. Multivariable Calculus. Second 
Edition. USA: W.H. Freeeman and Company  

3. Stewart, James. 2012. Multivariable Calculus. 
Seventh Edition. USA: Thomson Learning 

4. Tan. S.T. 2010. Multivariabel Calculus. USA: 
Brooks/Cole Cengage Learning 

5. Thomas. 2010. Calculus. Twelfth Edition. Boston: 
Addison-Wesley 

36 Geometri Analitik 
Bidang dan Ruang 

Membekali mahasiswa tentang  konsep bidang dan 
ruang, dan dapat menerapkannya terhadap ilmu lain 
dan dalam kehidupan sehari-hari. 

Isi: Arti Suatu Persamaan; Persamaan Bidang Rata; 
Persamaan Normal Hesse Bidang; Sudut antara dua 
bidang;  Jarak sebuah titik ke sebuah bidang; Jarak dua 
bidang; Berkas bidang, jaringan bidang; Persamaan 
garis, kedudukan antar garis; Jarak sebuah titik ke 
garis; Arti irisan kerucut, persamaan lingkaran, kuasa 
titik terhadap lingkaran, dan persamaan garis singgung 
lingkaran, persamaan parabola dan persamaan garis 
singgung parabola, persamaan ellips dan persamaan 
garis singgung ellips, persamaan hiperbola dan 
persamaan garis singgung hiperbola, persamaan bidang 
datar, bidang-bidang sejajar dan bidang tegak lurus, 
jarak titik terhadap bidang, permukaan dan kurva, 
permukaan selinder, permukaan kerucut. 

1. Fuller, Gordon, dan Tarwater, Dalton. 1986. Analitic 
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Geometry. Canada: Addison-Wesley Publishing 
Company 

2. Sukirman. 1999. Geometri Analitik Bidang dan 
Ruang. Universitas Terbuka 

3. Suryadi D. HS. 2000. Teori dan Soal Ilmu Ukur 
Analitik Ruang. Jakarta: Ghalia Indonesia 

4. Sehatta, S. 2011. Geometri Analitik Bidang dan 
Ruang. Pusbangdik UR 

37 Statistika Matematika Tujuan:  Mahasiswa memahami teorema limit variabel 
random dan menggunakannya dalam teknik inferensi, 
mengenal dan mampu menggunakan teknik-teknik inferensi, 
penaksiran titik dan interval variabel suatu populasi, 
pengujian hipotesis. 

Isi: (1) Fungsi himpunan peluang meliputi: ruang 
sampel, fungsi himpunan peluang, variabel random, 
fungsi densitas peluang, fungsi distribusi, ekspektasi 
matematika, ketaksaamaan Chebysev, ekspektsi khusus, 
rata-rata, standar deviasi. (2) Fungsi distribusi peubah 
acak meliputi: fungsi pembangkit moment, distribusi 
marginal, peluang bersyarat). (3) Distribusi diskrit dan 
kontinu meliputi: distribusi khusus diskret, Binomial, 
multinomial, poisson, distribusi khsusus kontinu, chi 
kuadrat, normal. (4) Estimasi meliputi: estimasi titik, 
sifat-sifat estimasi, metode estimasi titik, estimasi 
interval, interval kepercayaan terpendek, interval 
kepercayaan untuk rata-rata dan varians, estimasi 
Beyesian. (5) Pengujian hipotesis meliputi: uji hipotesis, 
uji test terbaik dan uji paling kuat uniform, uji 
Likelihood ratio. 

1. R.V  Hogg and A.T Craig. 1978. Introduction to 
Methematical Statistics, 4th edition. London: 
MacMillan International Edition Chapter 1-4. 

2. J.E Frued dan R.E Walpole. 1980. Mathematical 
Statistics. New Jersey: Englewood Cliff Prentice 
Hall Inc. 

3. Murray R. Spiegel. 1982. Theory and Problems of 
Probability and Statistics. Singapore: Schaum’s 
Outline Series MacGraw Hill Book Company 

38 Struktur Aljabar Mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang 
konsep dasar struktur aljabar. Penekanan mata kuliah 
ini pada kemampuan berfikir logis dan bernalar secara 
matematika dalam menyelesaikan masalah. 

Isi: (1)Operasi biner meliputi:  pengertian operasi 
biner, sifat-sifat operasi biner (operasi yang bersifat 
komutatif, assosiatif dan distributif), operasi biner pada 
himpunan hingga disertai contoh-contoh. (2) Grup dan 
subgrup meliputi: subgrup siklik, generator grup 
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permutasi, grup alternating, grup dihedral, orbit, sikel, 
dan grup simetri disertai contoh-contoh. (3) 
Homomorfisma dan isomorfisma grup meliputi: 
pengertian homomorfisma, Kernel suatu 
homomorfisma, subgrup normal, grup faktor, grup-grup 
yang isomorfis disertai contoh-contoh. (4) Ring 
meliputi: pengertian ring, sifat-sifat ring, unity, unit, 
divisian ring, field,dan daerah integral disertai contoh-
contoh. 

1. I.N Herstein. 1975. Topics In Algebra. 2nd Edition. 
New York: John Willey and Sons 

2. G. Birkhoff dan S. Mac Iane. 1965. A Survey Of 
Modern Algebra. 3th Edition. New York: Macmilla 
Publishing Company 

3. M.D Raisinghania. 1980. Modern Algebra. New Delhi: 
Chand and Company Ltd 

4. J.R Durbin. 1985. Modern Algebra. New York. John 
Willey and Sons 

5. J.A Galian. 1990. Contemporary Abstract Algebra. 
New York: D.C Health and Company 

6. J.B Fraleigh. 1989. A First Cource in Abstract Algebra. 
New York: Addison Wesley Publishing Company 

39 Telaah Kurikulum  
dan Perencanaan 
Pembelajaran 
Matematika 

Tujuan: Mahasiswa memiliki kompetensi menelaah 
dan mengembangkan  kurikulum matematika sekolah 
menengah. 

Isi: (1) Hakekat  pengembangan kurikulum (pengertian, 
peran, dan fungsi kurikulum, kurikulum dan 
pembelajaran, peran guru dalam pengembangan 
kurikulum). (2) Perkembangan kurikulum  matematika 
di Indonesia. (3) Rasional  pengembangan kurikulum 
matematika sekolah menengah. (4) Telaah dasar 
hukum kurikulum matematika sekolah menengah. (5) 
Analisis kompetensi pembelajaran matematika sekolah 
menengah. (6) Analisis sumber belajar matematika 
sekolah menengah. (7) Teknik pengembangan 
perangkat pembelajaran matematika. 

1. Syaodih Sukmadinata, Nana. 1999. Pengembangan 
Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

2. Sanjaya, Wina. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran. 
Bandung: Kencana Prenada Media Grup. 

3. Salinan Permendikbud No. 54 tahun 2013 beserta 
lampiran. 

4. Salinan Permendikbud No. 64 tahun 2013 beserta 
lampiran. 

5. Salinan Permendikbud No. 65 tahun 2013 beserta 
lampiran. 
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6. Salinan Permendikbud No.  66 tahun 2013 beserta 
lampiran.  

7. Salinan Permendikbud No. 68 tahun 2013 tentang 
KD dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.  

8. Salinan Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang 
SMA/MA.  

9. Salinan Permendikbud No. 70 tahun 2013 tentang  
SMK/MAK. 

10. Salinan Permendikbud No. 71 tahun 2013 tentang 
buku guru dan buku siswa. 

11. Buku guru dan siswa SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK/MAK 

12. Salinan Permendikbud No.  81A tahun 2013 beserta 
lampiran. 

40 Statistika Pendidikan Tujuan : Mahasiswa memahami fungsi statistik dan 
mampu menggunakannya dalam analisis data 
kuantitatif secara deskriptif dan inferensial dengan 
bantuan statistik parametrik atau  non parametrik. 
Mahasiswa mampu menggunakan program perangkat 
lunak statistika (SPSS) sebagai alat bantu komputasi, 
dan mampu membaca serta memberikan interpretasi 
hasil komputasi dengan benar. 

Isi: (1) Statisika parametrik meliputi: (a) statistika 
deskriptif (penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran 
letak, dan ukuran penyebaran); (b) statistika inferensial 
distribusi peluang, aneka guna distribusi normal, teknik 
sampling, validitas dan reliabilitas, berbagai uji 
normalitas, uji homogenitas, interval kepercayaan, uji 
kesamaan rata-rata, uji berpasangan, regresi linear dua 
variabel, regresi berganda, one way ANOVA). (2) 
Statistika non paramaterik meliputi: uji run, uji tanda, 
uji Kruskall-Wallis, uji khi kuadrat, dan uji Friedman. 
(3)  Melakukan pengolahan data menggunakan SPSS. 

1. Zulkarnain & Zulfan Ritonga. (2009). Statistika 
Penelitian. Pekanbaru: Cendikia Insani. 

4. Sudjana.  (2002). Metode Statistika.  Bandung: 
Tarsito. 

2. Ronald E. Walpole & Raymond H. Meyrs. 1986. Ilmu 
Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. 
Bandung: Penerbit ITB. 

3. Agus Irianto. (2004). Statistika Konsep Dasar dan 
Aplikasinya. Jakarta: Prenada Media. 

4. Andrew F. Sregel, Charles J. Morgan. (1996). 
Statistics and Data Analysis. Second Edition an 
Introduction. Jhon Weley & Son. Inc. 

5. Aunuddin. (1989). Bahan Pengajaran Analisis Data. 
Bogor:IPB 

6. Bernard Otsleand, Ricard W. Mensng. (1979). 
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Statistics in Research. Third Edition. The Iowa State 
University Press. 

7. Djaarwanto, Ps. (1989). Statistik Non Parametrik. 
Yogyakarta:Editor BPFE. 

8. Neter J. W. Wasserman dan M.H Kutner. (1990). 
Applied Linear Statistical Models. Illionis: Ricard D. 
Irwin, Inc Home Wood. 

9. Sudjana. (1991). Desain dan Analisis Eksperimen. 
Edisi III. Bandung: Tarsito  

Pallant, J. 2005. SPSS Survival Manual: A step by step 
guide to data analysis using SPSS third Edition. 
Australia: Allen & Unwin 

41 Geometri 
Transformasi 

Tujuan: Mahasiswa memahami konsep geometri dari 
sudut pandang transformasi. Mengenal komposisi 
transformasi, involusi, kolineasi dan dilatasi. Mampu 
menelaah persoalan isometri yang meliputi refleksi, 
rotasi, translasi, glide reflection. Mampu menelaah 
persoalan kesebangunan dan afinitas. 

Isi: (1)Konsep transformasi meliputi: kolineasi, 
komposisi transformasi, involusi dan dilatasi.  (2) 
Konsep isometri meliputi: refleksi, setengah putaran, 
translasi, rotasi dan glide reflection. (3) Konsep 
kesebangunan meliputi:  dilatasi dan komposisi dilatasi 
dengan isometri. (4) Konsep afinitas yang memuat 
transformasi Afin. 

1. Frank M.Eccles. 1971. An Introduction to 
Transformational Geometry. Addison Wesley 
Publishing Company 

2. Gana, David. 1969. Transformations And Geometrys. 
Appleton Century Grofts Keredy Corporation. 

3. Martin. 1982. Transformation Geometry. Springer 
Verlag 

4. Rawuh. 1993.  Geometri Transformasi. Jakarta: 
DepDikBud Dikti P2TK 

5. Sakur. 2009. Geometri Transformasi. Cendekia Insani, 
Pekanbaru 

42 Analisis Real Tujuan: Mahasiswa mempunyai wawasan yang luas dan 
memahami konsep-konsep dasar Analisis Real agar 
dapat berpikir terstruktur dan rasional deduktif serta 
dapat sebagai bekal untuk mempelajari materi-materi 
matematika murni secara lebih dalam. 

Isi: (1) Bilangan real meliputi: sifat aljabar, sifat urutan, 
nilai mutlak, sifat kelengkapan. (2) Barisan dan limit 
barisan meliputi: barisan dan limit barisan, teorema 
limit barisan, barisan monoton, sub barisan, barisan 
Cauchy, barisan divergen. (3) Limit fungsi meliputi: 
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limit fungsi, teorema limit fungsi. (4) Fungsi kontinu 
meliputi: kekontinuan fungsi di satu titik dan pada 
suatu himpunan, kriteria diskontinu, kombinasi fungsi 
kontinu, dan fungsi kontinu pada suatu interval. (5) 
Derivative meliputi: derivative fungsi, aturan rantai, 
teorema nilai rata-rata, teorema Ruler. (6) Integral 
meliputi: luas daerah, integral, teorema dasar kalkulus, 
integral Riemann. 

1. Bartle, R.G dan Sherbert, D. R. 2000. Introduction to 
Real Analysis. Third Edition. London: John & Sons, 
Inc. 

2. Hendra Gunawan. 2008. Pengantar Analisis Real. 
Bandung: Penerbit ITB. 

3. K.G. Binmore. 1982. Mathematical Analysis. 2nd ed. 
Cambridge Univ. Press. 

4. Maimunah, Kartini, dan Jalinus. 2007. Pengantar 
Analisis Real. Pekanbaru: Cendekia Insani 

43 Persamaan Diferensial Mahasiswa mampu menyelesaikan bermacam bentuk 
persamaan diferensial dan sistem persamaan diferensial 
secara analitik. 
 
(1) Aspek-aspek mendasar Persamaan Diferensial (PD) 
meliputi: pengertian PD, klasifikasi PD, pangkat dan 
ordo PD, solusi PD, masalah nilai awal (MNA) dan dan 
masalah sarat batas (MSB). (2) PD Ordo Satu meliputi: 
PD Peubah terpisah, PD homogen, PD non-homogen, PD 
parsial, PD eksak, PD non-eksak, dan faktor 
integrasi(PD linear dan ordo satu, Reduksi PD menjadi 
PD linear ordo satu). (3) PD Linier Ordo Tinggi 
meliputi: PD linear homogen ordo dua koefisien fungsi 
dalam x, PD linear homogen ordo n koefisien konstanta 
dengan n ≥ 2,  PD linear homogen ordo n koefisien 
fungsi istimewa dalam x dengan n ≥ 2, PD linear non-
homogen (metode koefisien tak tentu, metode variasi 
parameter, metode Chaucy Euler). (4) Sistem PD Linier 
meliputi: sistem PD linear homogen dengan koefisien 
konstanta, dua persamaan diferensial dalam dua fungsi 
tak diketahui. (5) PD parsial meliputi: pengertian PD 
parsial dan klasifikasinya, pengertian solusi PD parsial 
dan metode penyelesaian PD parsial. 
 

1. Armis. 2014. Persamaan Diferensial Biasa. 
Pekanbaru: FKIP UR. 

2. Boyce, William E. 1976. Elementary Diferential 
Equation and Boundary Value Problems. New York: 
John Wiley and Sons, inc . 

3. Shepley I. Ross. 1984. Diferentian Equations. New 
York: New York: John Wiley and Sons, inc . 

Ayres, Franks. 1992. Persamaan Diferensial dalam 
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satuan S1 Metric. Alih bahasa Lily Ratna. Jakarta: 
Erlamgga. 

44 Penelitian Pendidikan 
Matematika 

Mahasiswa memahami konsep dasar penelitian 
pendidikan, memahami berbagai metode penelitian di 
bidang pendidikan matematika, dan merancang, 
mengimplementasikan, dan menilai penelitian bidang 
pendidikan matematika. 

(1) Makna dan ruang lingkup penelitian pendidikan 
matematika. (2) Etika dalam penelitian. (3) Masalah-
masalah penelitian pendidikan matematika. (4) 
Variabel penelitian.  (5) Kajian teori dalam penelitian. 
(6) Model penelitian yang relevan di bidang pendidikan 
matematika. (7) Subyek penelitian (populasi dan 
sampel). (8) Instrumen penelitian. (9) Validitas dan 
reliabilitas instrumen. (10) Teknik analisis data. (11) 
Penyusunan proposal penelitian. (12) Pelaporan hasil 
penelitian. 

1. Bogdan, Robert C,. & Biklen, Sari Knopp. 1982. 
Qualitative research foreducation: An Introduction to 
Theory and Methods. Boston: Allyn & Bacon,Inc. 

2. Borg, Walter, R & Gall, Meredith, D,. 1983. 
Educational Research: Anintroduction. New York: 
Longman Inc. 

3. Fraenkel, Jack R. & Norman E. Wallen. 1993. How to 
Design and Evaluate Research in Education. Second 
edition. New York: McGraw Hill, Inc. 

4. Sukardi.2003. Metodologi Penelitian Pendidikan 
Kompetensi dan Praktiknya.Yogyakarta: Bumi 
Aksara. 

5. Syaodih Sukmadinata, Nana. 2005. Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya. 

45 Analisis Variabel 
Kompleks 

Mahasiswa memahami definisi bilangan kompleks, sifat 
bilangan kompleks, fungsi kompleks, konsep limit dan 
kekontinuan, turunan dan integral fungsi kompleks. 
 

(1) Bilangan kompleks meliputi: pengertian, sifat aljabar,  
makna geometri ( sebagai vektor, sebagai titik),  koordinat kutub, 
formula Euler,  akar bilangan kompleks. (2) Fungsi-fungsi 
analitik meliputi: fungsi variabel kompleks, pemetaan,  limit dan 
kontinuitas, derivatif ( turunan fungsi polinom, Persamaan 
Cauchy Riemann (PCR), bentuk kutub PCR. (3) Fungsi-
fungsi analitik, fungsi harmonik,  fungsi-fungsi elementer 
( fungsi eksponensial, fungsi trigonometri,  fungsi hiperbolik, 
fungsi logaritma).  (4) Integral kompleks meliputi: integral 
bernilai kompleks dari fungsi real dan  integral fungsi kompleks. 
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1. Churcill, R.V and Brown, J.W. 1984. Intruction to 
Complex Variables and Application. New York: 
McGrau-Hill. 

2. Sumarti, R. 1994. Teori Fungsi Variabel Kompleks. 
Pelatihan Tipe B Dosen LPTK FPMIPA Angkatan Ke-
V UGM, Juni-September. 

3. Poliourras, John D. 1975. Complex Variabel For 
Scientist and Engineers. New York: Macmillan 
Publishing Co,INC. 

46 Kapita Selekta 
Matematika 

Membahas secara mendalam materi  matematika 
sekolah menengah yang esensial serta berbagai 
pilihan model untuk mengajarkannya. 
 

(1) Aritmetika meliputi: bilangan, aritmetika jam, 
dan aritmetika sosial. (2) Aljabar meliputi: bentuk 
aljabar, pangkat, akar, logaritma, SPLDV, SPLTV, SPLK, 
SPKK, persamaan kuadrat, PLSV, suku banyak, fungsi, 
fungsi komposisi, fungsi invers, program linear, barisan 
dan deret hitungan, matriks, vektor, persamaan 
eksponen, persamaan logaritma, fungsi eksponen, 
fungsi logaritma, pertidaksamaan eksponen, 
pertidaksamaan logaritma. (3) Kalkulus meliputi: limit 
fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, turunan fungsi 
aljabar, turunan fungsi trigonometri, fungsi naik, fungsi 
turun, titik stationer, titik belok, aplikasi turunan, 
integral fungsi aljabar, integral fungsi trigonometri, luas 
daerah, volum benda putar. (4) Geometri dan 
pengukuran meliputi: (a) garis dan sudut; (b) bangun 
datar (segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat, garis 
sumbu, lingkaran dalam, lingkaran luar, lingkaran 
singgung, garis singgung dua lingkaran; (c) segiempat 
(persegi, persegipanjang, jajargenjang, trapesium, 
layang-layang, belah ketupat); (d) lingkaran; (e) segi-n; 
(f) kesebangunan; (g) bangun datar gabungan; (h) 
bangun ruang (kubus, balok, prisma, limas, tabung, 
kerucut, bola); (i) jarak dan sudut pada bangun ruang; 
(j) perbandingan dan skala; (k) pengukuran panjang, 
luas dan volum; (l) pengukuran jarak, kecepatan dan 
waktu; (m) pengukuran berat. (5) Trigonometri 
meliputi: perbandingan trigonometri pada segitiga 
siku-siku, perbandingan trigonometri di berbagai 
kuadran, aturan sinus, aturan cosinus, luas segitiga, 
identitas trigonometri, rumus-rumus trigonometri. (6) 
Statistika dan peluang meliputi: statistika lima 
serangkai untuk data tunggal atau data kelompok, 
faktorial, aturan pengisian tempat, permutasi, 
kombinasi, peluang sederhana, peluang majemuk, dan 
peluang bersyarat. 
 
1. E.Moise. 1970. Elementary Geometry from an Advanced 
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Standpoint. 2nd edition. London: Addison Wesley 
Publishing Company 

2. W. Prenowitz dan M. Jordan. 1965. Basic Concepts of 
Geometry. Toronto: Xerox College Publishing 

3. G.E. Martin. 1975.  The Foundation of Geometry and the 
Non-Euclidean Plane. New York: Springer-Verlag 

4. D. Hilbert. 1971.  Foundation of Geometry. La Salle: 
Open Court Publishing Company 

5. Liah,M.L., and C.D., Miller. 1978. Algebra and 
Trigonometry. New York: Scott, Presman & Co  

6. Johnson, C.L. 1978. Plane Trigonometry: A New 
Approach, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 

7. Buku-buku Pelajaran Matematika SMP dan SMA  
8. Ayres, Frank. 1954. Trigonometry. New York: 

McGraw-Hill Company  
9. __________. 1981.  Calculus.   Schaums   Outline   

Series.   Singapore:   McGraw-Hill International Book 
Company 

10. Brown et al. 1990. Algebra and Trigonometry. 
Boston:   Houghton Mifflin Company 

11. Lipschutz. 1982. Set Theory and Related Topics. 
Schaums Outline Series. New York:  
McGraw-Hill Company. 

12. Moore. 1978. Basic Mathematics. New York: 
McGraw-Hill Company 

13. Wahyudin. 2000. Matematika Akuntansi. Bandung: 
Delta Bawean 

14.  ________. 2001. Kapita Selekta Matematika. Bandung: 
FPMIPA UPI.  

15. Buku-buku Matematika SMP dan SMA yang relevan. 
 

47 Praktik Pengajaran 
Matematika 

Mahasiswa mampu melaksanakan praktek 
pembelajaran matematika secara terbimbing dan 
mandiri. 

Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran; (1) 
Menelaah strategi pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran; (2) Merancang RPP; (3) 
Mengembangkan media pembelajaran;(4) 
Mengembangkan bahan ajar; (5) Mengembangkan 
perangkat pembelajaran. 

48 Penelitian 
Pembelajaran 
Matematika 

Mahasiswa memiliki kompetensi: mengembangkan 
perangkat pembelajaran matematika; menyusun 
proposal penelitian pendidikan matematika; dan 
mengolah data kuantitatif menggunakan Program 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
(1) Rambu-rambu pengembangan perangkat 
pembelajaran matematika; (2) Rambu-rambu 
penyusunan proposal penelitian pendidikan 
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matematika; (4) Pengumpulan data dan pengolahan 
data menggunakan SPSS for Windows serta penafsiran 
hasil pengolahan. 
 

1. Strategi Pembelajaran Matematika. 
2. Penilaian Pembelajaran Matematika. 
3. Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran 

Matematika. 
4. Penilaian Pembelajaran Matematika Lanjut 
5. Penelitian Pendidikan Matematika. 
6. Statistika Pendidikan 
Buku: 
1. Salinan Permendikbud No. 54 tahun 2013 beserta 

lampiran. 
2. Salinan Permendikbud No. 64 tahun 2013 beserta 

lampiran. 
3. Salinan Permendikbud No. 65 tahun 2013 beserta 

lampiran. 
4. Salinan Permendikbud No. 66 tahun 2013 beserta 

lampiran. 
5. Salinan Permendikbud No. 68 tahun 2013 tentang KD 

dan Struktur Kurikulum SMP/MTs. 
6. Salinan Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang 

SMA/MA. 
7. Salinan Permendikbud No. 70 tahun 2013 tentang  

SMK/MAK. 
8. Salinan Permendikbud No. 71 tahun 2013 tentang 

buku guru dan buku siswa. 
9. Buku guru dan siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK. 

10. Salinan Permendikbud No.  81A tahun 2013 beserta 
lampiran. 

11. Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan 
Kompetensi dan Praktinya. Yogyakarta: Bumi Aksara. 

12. Syaodih Sukmadinata, Nana. 2005. Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.  

13. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. 

14. Levesque, R. 2007. SPSS Programming and Data 
Management: A Guide for SPSS and SAS Users, Fourth 
Edition.  Chicago Ill: SPSS Inc.. 

 
49 Inovasi Pendidikan Membekali mahasiswa tentang arti penting inovasi 

dalam pendidikan, pengetahuan praktis tentang inovasi 
pendidikan baik secara konseptual mapun kontekstual, 
sehingga mampu merancang dan mengembangkannya 
dalam pendidikan secara umum dan pembelajaran 
secara khusus. 
Arti penting inovasi dalam pendidikan, berpikir 
inovatif, konsep dasar inovasi pendidikan, karakteristik 
dan strategi inovasi pendidikan, jenis-jenis inovasi 
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pendidikan, merancang dan mengembangkan inovasi 
dalam pendidikan, pardigma baru pembelajaran 
matematika, inovasi pembelajaran matematika, 
merancang dan mengembangkan sebuah inovasi dalam 
pembelajaran matematika. 
Prasyarat: 
1. Profesi Kependidikan 
2. Startegi Pembelajaran Matematika, 
3. Media Pembelajaran 

 
Rianto, Yatim. 2008. Padigma Baru Pembelajaran. 
Jakarta: Kencana Prenada Media 

50 Masalah Nilai Awal 
dan Syarat Batas 

Mahasiswa memahami model matematika dari suatu 
masalah/fenomena nyata sederhana yang berbentuk 
persamaan diferensial biasa dan parsial dengan nilai 
awal dan/atau syarat batas antara lain persamaan 
gelombang, fungsi aliran panas dan lain-lain. 
(1) Pengertian Dasar Masalah Nilai Awal (MNA) dan 
Masalah Syarat Batas (MSB); (2) Transformasi Laplace; 
(3) Aplikasi Transformasi Laplace pada MNA; (4) 
Sistem Fungsi Ortogonal; (5) Deret Fourier dan Deret 
Fourier Diperumum; (6) Aplikasi Deret Fourier pada 
MSB, persamaan gelombang, fungsi aliran panas, dan 
tegangan. 
Prasyarat: Persamaan Diferensial, Analisis Variabel 
Kompleks, Kalkulus Multivariabel 
1. E. Kreyszig. 1983. Advanced Engineering 

Mathematics. 5th edition. New York: John Willey 
2. A.N. Tikhonov dan A.A Samarski. 1963. Equation of 

Mathematical Physics. New York: Pergamon Press 
3. D.L Kreider R.G Kuller, dkk. (1966). Introduction to 

Linear Analysis. New York: Addison Wesley 
51 Metode Numerik Mahasiswa memiliki kompetensi: (1) memahami secara 

intuitif  beberapa metode numerik untuk masalah-
masalah dasar dalam matematika; (2) menguasai 
konsep  galat, kebutuhan untuk menganalisis dan 
menaksirnya; (3) mengembangkan pengalaman dalam 
mengimplementasikan metode numerik dengan 
menggunakan komputer. 
 

(1) Galat. (2) Iterasi. (3) Akar Persamaan Tak Linear 
meliputi: Metode Bagi Dua, Metode Posisi Palsu, Metoda 
Newton Raphson, Metoda Secant, dan Modifikasi 
Newton Raphson untuk Polinom. (4)Penyelesaian 
Sistem Persamaan  Secara Numeris meliputi : (a) 
Metode Langsung: Penyulihan Mundur, Penyulihan 
Maju, Eliminasi Gauss, Dekomposisi Segitiga; dan (b) 
Metode Iteratif: Metode Iterasi Jacobi dan Metode 
Iterasi Gauss Seidel). (5) Interpolasi (Beda Terbagi 
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Newton, Beda Maju dan Beda Mundur Newton, 
Lagrange). (6) Pengintegralan Numerik (Aturan 
Trapesium dan Aturan Simpson).  
Prasyarat:  
1. Aljabar Linear 
2. Algoritma dan Pemrograman 
Buku:  
1. Atkinson, Kendall E. 1985. Elementary Numerical 

Analysis.Iowa: John Wiley & Sons 
2. Anton, Howard. 1991. Aljabar Linear Elementer 

(terjemahan Edisi Kelima ). Jakarta: Erlangga 
3. Chapra, Steven. C. 1989. Metode Numerik (terjemahan). 

Jakarta:Erlangga 
4. Froberg, Carl-Erik. 1974. Introduction to Numerical 

Analysis., Addison-Wesly. Publishing Company 
5. Mathews, Jhon. H. 1992. Numerical Methods for 

Mathematics, Science and Engineering. New Delhi: 
Prentice-Hall International 

6. Murni, Atma. 2012. Metode Numerik. (cetakan ketiga) 
Pekanbaru: Universitas Riau Press (Buku Ajar) 

7. Sastry, S. S.1983. Introduction Methods of Numerical 
Analisis. New Delhi 

8. Susila, I. Nyoman. 1993. Dasar-dasar Metode Numerik. 
Bandung: Depdikbud 

52 Matematika Diskrit Tujuan: Mahasiswa memiliki kompetensi: (1) 
memahami konsep graph; (2) mampu menggunakan 
algoritma dalam graph pada penerapan kehidupan 
sehari-hari,; (3) memahami konsep fungsi pembangkit 
dalam kombinasi dan permutasi; dan (4) 
mengimplementasikan konsep graph dan fungsi 
pembangkit baik dalam berbagai bidang ilmu lain 
maupun dalam kehidupan sehari-hari. 
Isi: 
(1) Diagram dari graph meliputi: pengertian graph 
dan unsur-unsur dari graph, bagian-bagian khusus dari 
graph; (2) Derajat titik dan Lintasan Terpendek 
meliputi: derajat titik, penyajian graph dalam 
komputer, lintasan terpendek. (3) Graph Pohon 
meliputi: pengertian graph pohon dan beberapa sifat 
graph; pohon rentang dan sifat-sifatnya; algoritma 
pohon rentang minimal. (4) Graph planar dan graph 
bidang meliputi: pengertian graph planar dan graph 
bidang, teorema kurva Jordan dan teorema 
Kuratowski, formula Euler, ketebalan dari sebuah 
graph, graph dual, graph polyhedral. (5) Fungsi 
Pembangkit meliputi: deret kuasa; definisi fungsi 
pembangkit, fungsi pembangkit untuk kombinasi, dan 
fungsi pembangkit untuk permutasi. 
Prasyarat: 
Logika dan Himpunan dan  Analisis Real 
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Buku: 
1. I. Ketut Budayasa. 1995. Matematika Diskrit. 

Surabaya: Universitas Press IKIP Surabaya 
2. Susda Heleni dan Zulkarnain.  2005. Matematika 

Diskrit. Pekanbaru: FKIP UNRI (Buku Ajar) 
3. J.A Bondy and USR Murty. 1976. Graph Theory with 

Applications. Canada: American Elsevier Publishing 
CO. INC 

4. Jhon Clark dan Derek Hulton. 1991. A First Look At 
Graph Theory. Singapore: World Scientific Publishing 
CO, Ptc. Ltd. 

53 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

Mahasiswa mampu melaksanakan praktek 
pembelajaran matematika secara terbimbing dan 
mandiri. 
Mengajar terbimbing dan mandiri di depan kelas, ujian 
praktek pembelajaran matematika, serta melaksanakan 
tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan 
ekstrakurikuler. 
Prasyarat: Praktik Pengajaran Matematika (PPL I) 

54 Skripsi Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan penelitian dan 
menyusun karya ilmiah. 
 

Isi: Kegiatan mata kuliah ini menekankan pada aktivitas 
mahasiswa menerapkan pengetahuannya dalam 
memecahkan masalah nyata dalam pembelajaran 
matematika. Isinya mencakup: analisis masalah yang 
telah disediakan, merancang dan melaksanakan 
kegiatan untuk memecahkan masalah, serta 
melaporkan hasilnya. 
 

Prasyarat: Menyelesaikan semua mata kuliah 
 

55 KKN Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks kehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 
didapat di kampus dalam situasi nyata di masyarakat. 

56 Matematika Ekonomi Mahasiswa memahami berbagai konsep bunga dan 
diskonto tunggal, bunga majemuk, anuitas, depresiasi 
dan asuransi. 
(1) Bunga tunggal meliputi: pengertian dan 
perhitungan menggunakan bunga tunggal, perhitungan 
menggunakan diskonto tunggal. (2) Bunga majemuk 
meliputi: pengertian dan perhitungan bunga majemuk, 
konsep dan perhitungan nilai akhir, konsep dan 
perhitungan nilai tunai. (3) Anuitas biasa meliputi: 
pengertian anuitas, perhitungan nilai akhir, 
perhitungan nilai tunai, dan menyusun rencana 
angsuran. (4) Anuitas meliputi: anuitas dimuka, anuitas 
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yang ditangguhkan, anuitas kekal, anuitas angsuran 
berubah, dan anuitas untuk pelunasan obligasi. (5) 
Depresiasi meliputi: pengertian depresiasi, metode 
perhitungan depresiasi. (6) Asuransi meliputi: asuransi 
jiwa, asuransi properti, dan asuransi lainnya. 
 
1. Cleaves, Cheryl S. 2012.  Business Math. New Jersey: 

Pearson Education Inc 
2. Deitz, James. E and Southam, James L. 2009.  

Contemporary Business Mathematics for Colleges. 
South Western  

3. Jacques, Ian. 2006. Mathematics for Economics and 
Business. Prentice Hall  

4. Cox, Dennis and Cox, Michael. 2006. 
The Mathematics of Banking and Finance. 
John Willey & Sons  

5. Frensidy, Budi. 2010. Matematika Keuangan. Salemba 
Empat  

6. Mulyadi, Ajang. 2014.  Matematika Keuangan. Badan 
Penerbitan FPEB  

Markonah & Hedwigis Esti Riwayati. 2009.  
Matematika Keuangan: Teori Singkat dan Soal-soal. 
Jakarta: Penerbit Erlangga 

57 Higher Order Thinking 
(HOT) in Mathematics 

Tujuan: Mahasiswa memahami kemampuan yang 
diharapkan dalam pembelajaran matematika yaitu 
kemampuan matematis yang meliputi kemampuan: 
pemahaman, pemecahan masalah matematis, 
komunikasi dan representasi matematis, penalaran dan 
pembuktian matematis, koneksi matematis, berpikir 
kritis dan kreatif serta mampu mengembangkannya 
dalam pembelajaran matematika. 
(1) Kemampuan pemahaman matematis 
(pengertian pemahaman matematis, jenis-jenis 
pemahaman matematis, indikator kemampuan 
pemahaman matematis). (2) Kemampuan pemecahan 
masalah matematis (pengertian masalah matematis, 
jenis-jenis masalah matematis, pemecahan masalah 
matematis sebagai kemampuan matematis, indikator 
kemampuan pemecahan masalah matematis, langkah-
langkah pemecahan masalah matematis dan contoh 
penerapannya). (3) Kemampuan komunikasi dan 
representasi matematis (pengertian komunikasi dan 
representasi matematis, jenis-jenis komunikasi dan 
representasi matematis, indikator kemampuan 
komunikasi dan representasi  matematis). (4) 
Kemampuan penalaran matematis (pengertian 
penalaran matematis, jenis-jenis penalaran matematis, 
indikator penalaran matematis). (5) Kemampuan 
pembuktian matematis (pengertian pembuktian 
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matematis, metode pembuktian, indikator kemampuan 
pembuktian matematis). (6) Kemampuan koneksi 
matematis (pengertian koneksi matematis, jenis-jenis 
koneksi matematis, indikator kemampuan koneksi 
matematis). (7) Kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
matematis (pengertian berpikir, pengertian berpikir 
kritis dan kreatif matematis, indikator kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif matematis). (8) Strategi 
pemecahan masalah matematis (strategi pemecahan 
masalah matematis dan penerapannya dalam 
menyelesaikan masalah matematis). 
Prsyarat:  
Kalkulus Diferensial, Kalkulus Integral, Aljabar Linear, 
Statistika Dasar, Geometri 
Buku: 
1. Briggs, M dan Davis, S. 2008. Creative Teaching 

Mathematics in the Early Years and Primary 
Classrooms. New York: Madison Ave. 

2. Cottrell, S. 2005. Critical Thinking Skills:Developing 
Effective Analysis and Argument.New York: Palgrave 
Macmillan. 

3. Dreyfus, T. 1991. Advanced Mathematical Thinking 
Processes. Dalam David Tall (editor). Advanced 
Mathematical Thinking. London : Kluwer Academic 
Publisher 

4. Ennis, R.H. 1996. Critical Thinking. Toronto: Prentice-
Hall, Inc 

5. Evans, J.R. 1991. Creative Thinking in the Decision and 
Management Sciences. Cincinnati, Ohio: South-
Western Publishing Co 

6. Filsaime, D. K. 2008. Menguak Rahasia Berpikir Kritis 
dan Kreatif. Jakarta: Prestasi Pustakaraya 

7. McCoy,L.P., et. Al. 1996. Using Multiple Representation 
to Communicate: an Algebra Challenge. In P.C. Elliot & 
M.J. Kenney (Ed). Yearbook Communication in 
Mathematics K-12 and Beyond. Reston. VA: NCTM 

8. Munandar, S.C. Utami. 1999. Mengembangkan Bakat 
dan KreativitasAnak Sekolah. Petunjuk Bagi Para Guru 
dan Orang Tua. Jakarta.: PT Gramedia Widiasarana 
Indonesia 

9. National Council of Teachers of Mathematics. 2000. 
Curriculum and Evaluation Standards for School 
Mathematics. Reston, VA: National Council of 
Teachers of Mathematics 

10. National Council of Teachers of Mathematics. 2000. 
Principles and Standards for School Mathematics. 
Reston, VA: National Council of Teachers of 
Mathematics 

11. Polya, G. 1973. How to Solve It. A New Aspect of 
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Mathematical Method. New Jersey: Princenton 
University Press 

12. Debby Sanjaya, dkk. 2007. Strategi Penyelesaian 
Soal-soal Matematika yang mengasyikkan. Banten: 
PT. Kandel 

13. Sumber dari Internet. 
58 Analisa Vektor Tujuan: Mahasiswa memiliki kompetensi: memberikan 

suatu notasi yang ringkas untuk memperkenalkan 
persamaan-persamaan yang muncul dalam perumusan 
matematis dari persoalan-persoalan fisika dan 
geometri; dan membentuk gambaran dari ide-ide fisika 
dan geometri. 

Isi: (1) Aljabar Vektor (vektor dan skalar); (2) 
Diferensial Vektor (fungsi vektor, turunan fungsi 
vektor, kecepatan, percepatan dan panjang busur, 
kelengkungan dan vektor normal satuan, turunan 
parsial dari fungsi vektor, gradien, divergensi, dan 
curl); (3) Integral Vektor (integral garis, integral 
permukaan, teorema Green dalam bidang, integral 
volume, Teorema Divergensi, Teorema Stokes). 
Prasyarat:  
 

1. Kalkulus Differensial 
2. Kalkulus Integral 
3. Aljabar Linear 
Buku:  
1. Spiegel, Murray. R (alih bahasa Hans J.Wospakrik). 

1985. Analisis Vektor., Jakarta: Erlangga. 
2. Sukahar. 1994. Analisis Vektor. Surabaya: University 

Press IKIP Surabaya. 
 

59 Aplikasi Komputer 
 

Mahasiswa dapat menguasai dan mampu 
mengimplementasikan teori, konsep, desain dan 
prinsip penggunaan media dengan memanfaatkan IT 
dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran guna 
mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran secara 
efektif, efisien dan ekonomis. 
(1) Prinsip penggunaan IT sebagai media dalam 
pembelajaran matematika (efektivitas dan efisiensi 
media, teori belajar yang relevan). (2) Evaluasi media 
berbasis IT yang siap pakai. (3) Pengenalan berbagai 
program untuk pengembangan media berbasis IT. (4) 
Perancangan media berbasis IT (perancangan materi, 
feedback, screen, animasi). (5) Pengembangan media 
berbasis IT. (6) Evaluasi media berbasis IT (program, 
content, cosmetics). 
Prasyarat: 
Algoritma dan Pemograman 
Buku: 
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1. Ahmad Rohani.1997. Media Instruksional Edukatif. 
Jakarta: Penerbit Rineka Cipta 

2. Arief S. Sadiman, dkk. 1993. Media Pendidikan. 
Pengertian, Pengembangan dan  Pemanfaatannya. 
Jakarta: Pustekkom dan PT Raja Grafindo Persada 

3. Brown, James W.; Lewis, Richard B.; Harcleroad, 
Fred F. 1977. AV Instuction. Technology, Media, And 
Method. New York: McGraw – Hill Book Company 

4. Gerlach, Vernon S.; Ely, Donald P., dan Melnick, 
Rob. 1980. Teaching and Media. A Systematic 
Approach. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-
Hall, Inc 

5. Sobell, Max A. dan Maletsky, Evan M. 1991. 
Teaching Mathematics. A Sourcebook of Aids, 
Activities, and Strategies. Boston: Allyn and Bacon. 

6. Wahana Komputer. 2006. Pembuatan Animasi 
dengan Macromedia Flash 8 Profesional. Jakarta : 
Salemba Infotek 

60 Penilaian 
Pembelajaran 
Matematika Lanjut 

 Mahasiswa memiliki kompetensi menyusun instrumen, 
melaksanakan, mengolah, dan melaporkan penilaian 
proses dan hasil belajar matematika mencakup tiga 
ranah (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 

(1) Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. (2) 
Jenis penilaian. (3) Prinsip dan pendekatan penilaian. 
(3) Ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian 
mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap. (4) Mekanisme dan prosedur penilaian. (5) 
Pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan penilaian.   

Prasyarat: Penilaian Pembelajaran Matematika 

1. Salinan Permendikbud No.  66 tahun 2013 beserta 
lampiran.  

2. Hutagulung, Tahir dan Edward Purba. 2005. Evaluasi 
Pengajaran (diktat). FIP Unimed 

3. Purwanto M. Ngalim. 1986. Prinsip dan Teknik-teknik 
Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Karya 

4. Depdiknas. 2000). Penilaian dan Pengujian untuk 
Guru SMP. Jakarta. Dikdasmen  

5. Nana S. 1989. Penilaian Hasil Proses Belajar 
Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya 

6. Suherman, E. 1994. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar 
Matematika, Modul 1-6 Depdikbud. Jakarta: 
Dikdasmen 

7. Suharsimi, A. 2004. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. 
Jakarta: Bima Aksara 

8. Zuhri. 2009. Penilaian Hasil Belajar Matematika. 
Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau 

9. Suprapto. (1985). Analisis Soal Tes Prestasi Belajar. 
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Jakarta: Pusjian BPK Depdikbud 
61 Kombinatorik Mahasiswa memiliki kompetensi: menentukan fungsi 

pembangkit dari berbagai permasalahan matematis, 
memodelkan kombinatorik dalam bentuk relasi 
rekursif, dan mengaplikasikan prinsip inklusi-eksklusi. 
(1) Fungsi Pembangkit meliputi: definisi fungsi 
pembangkit, fungsi pembangkit untuk kombinasi, 
fungsi pembangkit untuk permutasi. (2) Relasi rekursif 
meliputi: relasi rekursif linear dengan koefisien 
kontanta, menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi 
pembangkit, derangement/pengacakan, sistem relasi 
rekursif, relasi rekursif melibatkan konvolusi. (3) 
Prinsip inklusi-eksklusi meliputi: bentuk umum prinsip 
inklusi-eksklusi, banyak obyek yang memiliki tepat  
sifat, banyak obyek yang memiliki sifat sebanyak genap 
atau ganjil. 
Prasyarat: Logika dan Himpunan Matematika 
Buku:  
1. Balakrishnan, V.K. 1991. Introductory Discrete 

Mathematics. New Jersey, USA: Prentice Hall 
International Editions 

2. Biggs, N.L. 1985. Discrete Mathematics. New York, 
USA: Oxford University Press 

3. Brualdi, R.A.  1977.  Introductory Combinatorics. 
North-Holland: Elsevier Science Publishing 

4. Mattson Jr, F.H.  1993. Dicrete Mathematics with 
Applications. Singapore: John Wiley & Sons, Inc 

5. Roberts, F.S. 1984.  Applied Combinatorics. New 
Jersey, USA: Prentice Hall Inc 

6. Tucker, A. 1984. Applied Combinatorics. New Jersey, 
USA: John Wiley & Sons, Inc 

62 Didactical Design 
Research (DDR) 

Mahasiswa memiliki kompetensi merancang penelitian 
desain didaktis atau Didactical Design Research (DDR) 

(1) Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang 
wujudnya berupa Disain Didaktis Hipotesis termasuk 
Antisipasi Didaktik dan Pedagogis (ADP). (2) Analisis 
metapedadidaktik. (3) Analisis restrosfektif meliputi: 
analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis 
hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. 
Prasyarat: 
1. Penelitian Pendidikan Matematika 
2. Penelitian Pembelajaran Matematika 
3. Praktik Pengajaran Matematika/ Parktek 

Pengalaman Lapangan (PPL 1) 
Buku:   

1. Brouseau, G. 1997. Theory of Didactical Situation in 
Mathematics. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers 
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2. Vygotsky, L.S. 1978. Mind in Society. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

63 Statistika Multivariat Memberi wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang konsep-konsep statistik dengan data yang 
berbentuk multivariat, serta mahasiswa dapat 
mengaplikasikan konsep tersebut dalam menyelesaiakan 
permasalahan seharian. 

Aspek-aspek multivariat, aljabar matriks acak dan 
vektor acak, sampel acak, distribusi normal multivariat, 
inferensi vektor rata-rata, uji perbedaan rata-rata 
multivariat (dua kelompok, Anova satu jalur dan dua 
jalur, Manova satu jalur dan dua jalur), model regresi 
multivariat dan analisis jalur (path analisis), analisis 
komponen utama, analisis faktor, analisis korelasi 
kanonis, Teknik klasifikasi dan pengelompokkan: 
analisis diskriminan dan analisis kelompok dan analisis 
biplot.  

Aljabar Linear, Statistika Dasar dan Statistika Matematika 

1. Johnson, R.A & D. W. Wichern. 1998. Applied 
Multivariate Statistical Analysis, 4th ed. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs. 

2. Suryanto(1988). Metode Satistika Multivariat. Jakarta: 
Dikti Depdiknas 

3. Karson, Marvin.J,. (1982).  Multivariate statistical 
Methods. Iowa USA: The Iowa State University Press. 

4. Graybill, Franklin A. 1969. Introduction to Matrices 
with Applications in Statistics, Wadsworth Publ, 
California 

5. Sharma, Subhash. 1996. Applied Multivariate 
Techniques. John Wiley & Sons, Inc. New York. 

6. Siswadi, 1997. Analisis Eksplorasi data Peubah Ganda. 
IPB. Bogor 

7. Supranto, 2004. Analisis Multivariat Arti & 
Interpretasi, Rineka Cipta, Jakarta. 

64 Pemodelan Matematika Tujuan: Mahasiswa mampu menerjemahkan masalah dalam 
kehidupan nyata menjadi bentuk formulasi matematika, 
kemudian menganalisis dan memecahkan masalah tersebut 
serta mengkomunikasikannya secara lisan dan tulisan. 
Isi: 

(1) Teknik dasar pemodelan matematika. (2) Analisis 
masalah dalam kehidupan nyata meliputi: identifikasi 
dan formulasi masalah, konstruksi model matematika, 
interpretasi, perbaikan model, validasi model. (3) 
Mengkomunikasikan solusi pemecahan masalah 
Prasyarat: Kalkulus Differensial, Kalkulus Integral, 
Aljabar Linear, Persamaan Differensial, dan Program 
Linear. 
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1. Bender, Edward A. 1978. An Introduction to 
Mathematical Modeling. Canada : John Willey & Sons. 

2. Clive L. Dym. 2004. Principal of Mathematical 
Modeling. 2nd ed, Elsevier Academic Press. 

3. Giordano, Frank R. Weir, Maurice D. 2003. A First 
Course in Mathematical Modelling. 3rd Ed. USA: 
Thomson Learning. 

4. Huntley, I.D. James, D.J.G. 1990. Mathematical 
Modelling A Source Book of Case Studies. New York: 
Oxford University  Press. 

5. Maki, Daniel P. Thompson, Maynard. 1973. 
Mathematical Models and Applications. United States 
of America: Prentice-Hall. 

65 English for Acadamic This one-term course aims to develop an awareness of 
the theory and conventions of academic literacy, from 
structure to style, with an increasing focus on the 
academic essay. The course is designed for students 
who are registered on a taught academic course, 
whose main language is not English and who require 
specialist tuition in order to improve their academic 
writing skills. 

1. Extending Critical Literacy Skills (Appropriate 
Grammar and Vocabulary to Consolidate Writing 
Skills) 

2. Developing Academic Writing  Skill (The Structure of 
Paragraphs and Inter-Paragraph Cohesion, Academic 
Conventions of Citing Sources. 

3. Preparing Teaching in Mathematics Using English 
(Developing Teaching Material and Lesson Plan) 
Prayarat: 
Bahasa Inggris Matematika 

Buku:  
1. Jacobus, Lee.  2010. A World of Ideas:  Essential 

Readings for College Writers.  8th ed.  Boston: 
Bedford/St. Martin’s   

2. Hacker, Diana. 2007. A Writer's Reference. 6th ed. 
Boston: Bedford / St. Martin's 

3. Teaching Mathematics in Midle School 
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6.8.12. Program Studi pendidiakan Biologi 
A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 947/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12006 Agama Islam 

2  2  √ 

      

UXN 12044 Agama Katolik       

UXN 12025 Agama Kristen       

UXN 12063 Agama Buddha       

UXN 12215 Agama Hindu       

UXN 13004 Agama Khong Hu Cu       
2 UXN 11203 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12137 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12242 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12197 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41048 KKN   4 4        √ 
 Jumlah   14 4 6      4 

Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 
1. KPA 14203 Pendidikan Budaya Melayu 2  2  √       
2. KPA 14223 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
  Jumlah   4  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14104 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14243 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √       
3 KPA 14263 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14124 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14283 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2     
 
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPK 14101 Telaah Kur dan Perenc. Pemb Biologi 2  3     √    
2 KPK 14202 Strategi  Pembelajaran  Biologi 2  2    √     
3 KPK 14103 Media Pembelajaran  Biologi 2  2   √      
4 KPK 14204 Penilaian Pembelajaran Biologi 2  2    √     
5 KPK 14205 Praktik Pengajaran Biologi  2 2      √   
6 KPA 14144 Pengenalan Lapangan Persekolahan  4 4       √  
  Jumlah   15   2 4 3 2 4  

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 

1 KPK 14106 Inovasi Pendidikan 2  2     √    
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 KPK 14107 Penelitian Pendidikan 2  2     √    
3 KPK 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
4 KPK 14044 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12     6   6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) wajib 

1 KPC 14102 Matematika Dasar 3  3 √        
2 KPK 14110 Biologi Dasar 2 1 3 √        
3 KPC 14105 Kimia Dasar 2 1 3 √        
4 KPC 14112 Fisika Dasar 2 1 3 √        
5 KPC 14114 Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 2  2  √       
6 KPK 14111 IPA SMP 2  2     √    
7 KPK 14112 Teknik Dan Manajemen Laboratorium 1 2 3 √        
8 KPK 14113 Struktur Perkembangan Tumbuhan  3 1 4   √      
9 KPK 14214 Sistematika Tumbuhan Rendah 2 1 3  √       

10 KPK 14115 Sistematika Invertebrata 2 1 3   √      
11 KPK 14216 Struktur Perkembangan Hewan 3 1 4    √     
12 KPK 14217 Penulisan Karya Ilmiah 3  3      √   
13 KPK 14118 Mikrobiologi Dasar 2 1 3   √      
14 KPK 14219 Sistematika Tumbuhan Tinggi 2 1 3    √     
15 KPK 14220 Biologi Sel 2  2  √       
16 KPK 14221 Biokimia 2  2    √     
17 KPK 14222 Sistematika Vertebrata 2 1 3    √     
18 KPK 14123 Genetika Dan Evolusi 3 1 4   √      
19 KPK 14224 Bioteknologi 2 1 3      √   
20 KPK 14225 Fisiologi Tumbuhan 2 1 3    √     
21 KPK 14136 Fisiologi Hewan 2 1 3     √    
22 KPK 14127 Ekologi 3 1 4     √    
23 KPK 14228 Ekologi Perairan 2 1 3      √   
24 KPK 14229 Biologi SMA 3 1 4      √   
25 KPK 14130 Bahasa Inggris Biologi 2  2   √      
26 KPK 14231 Seminar Biologi  2 2      √   
27 KPK 14232 Bioetnomelayu 2  2      √   

 Jumlah   79 15 7 1
6 15 9 17   

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) pilihan  

28 KPK 14133 Pengelolaan Ekosistem Mangrove 2  2       √  
29 KPK 14134 Ekofisiologi Tumbuhan 2  2     √  √  
30 KPK 14235 Ekofisiologi Hewan 2  2      √   
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
31 KPK 14136 Mikrobilogi Analitik 2  2     √  √  
32 KPK 14237 Mikologi 2  2      √   
33 KPK 14238 Problematika Pendidikan Biologi 2  2      √   

34 KPK 14139 Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan 2  2       √  

35 KPK 14240 Endokrinologi 2  2      √   
36 KPK 14141 Biomultimedia 2  2     √  √  
37 KPK 14142 Biomanajemen 2  2     √  √  
  Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   20     8 8 12  
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10     4 2 4  

TOTAL SKS   144 21 21 20 21 22 21 8 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 
1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 

dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bekal  
ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap pribadi yang 
baik. Dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran 
agama, segala aktivitas yang mereka lakukan didasari 
pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan 
kepribadian, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan nusantara sebagai geopolitik 
indonesia, ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan keilmuwan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan didasari oleh 
penguasaan konsep dan fungsi bahasa, ragam bahasa, 
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ejaan yang disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, dan 
menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan 
mahasiswa dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun 
tulisan. Materi kuliah dirancang untuk memberikan 
peluang kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 
berbicara menggunakan bahasa Ingris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif terutama dalam konteks 
pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan bermasyarakat. 
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 
didapat di kampus dalam situasi nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan masyarakat, 
dan mendorong penguatan kembali budaya melayu 
menuju masyarakat bermarwah, bermartabat dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia global.Mata 
kuliah ini membahas konsep jati diri Melayu, falsafah 
hidup orang Melayu, etos dan budaya kerja orang 
Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan tradisional 
Melayu, pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat Melayu, 
dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan 
Lingkungan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan dampak 
kerusakan lingkungan, cara melestarikan lingkungan. 
Pembahasan lingkungan ditinjau dari berbagai aspek 
terkait, seperti lingkungan fisik, lingkungan hidup, sosial-
budaya, agama/nilai-nilai. 
Prasyarat : telah mengikuti Biologi Dasar 

9 Landasan Pendidikan 
 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
mahasiswa tentang wawasan manusia, hakekat 
pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, landasan social, 
landasan iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa depan 
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menghadapi abad 21, pendidikan dan pembangunan 
nasional. 

10 Perkembangan 
Peserta Didik 
 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep pertumbuhan 
dan perkembangan, mencakup pengertian, prinsip, 
pendekatan dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan mencakup: 
perspektif biologis, behaviorisme, kognitif dan 
humanistik; faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan; konsep dan tugas perkembangan 
berdasarkan tahapan perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup: perkembangan fisik dan motorik, kognitif, 
bahasa, social, emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian dan 
permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap usia 
anak dan remaja. 

11 Pengelolaan 
Pendidikan 
 

Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, pengertian, 
unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan; serta pengelolaan kelas 
(classroom management) 

12 Bimbingan Konseling 
 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar BK 
mencakup; latar Belakang diperlukannya BK di sekolah , 
Sejarah BK di Indonesia; pengertian, tujuan, fungsi, 
prinsip dan azas BK; landasan bimbingan konseling; 
bidang dan jenis layanan BK di sekolah serta layanan 
bimbingan belajar bagi siswa sekolah menengah 

13 Pengembangan Profesi 
Guru 
 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, 
ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi profesi, etika  
profesi guru, usaha-usaha pengembangan profesi 
keguruan, standar kompetensi guru serta peraturan 
perundang-undangan tentang profesi guru, penilaian 
kinerja guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 

14 Telaah Kurikulum Dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Biologi 

Mengkaji filosofi, landasan, dan perkembangan 
kurikulum. Menelaah standar isi kurikulum bidang studi 
yang berlaku.    Menganalisis materi  lingkup dan 
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kedalaman isi setiap pokok materi. Menyusun silabus. 
Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran dari 
kompetensi dasar.   Menguraikan materi pokok dan 
menyusun strategi , pendekatan, metode  dan sumber 
belajar   dalam bentuk rencana pembelajaran.  
Merancang bahan ajar dan LKS. 
Prasyarat : Strategi Pembelajaran Biologi 

15 Strategi  Pembelajaran  
Biologi 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dasar  
pembelajaran. Hakikat, ciri dan komponen pembelajaran. 
Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran.  
Interaksi belajar  mengajar dan teknik mendapatkan 
umpan balik. Teori-teori  belajar yang diterapkan dalam 
menentukan metode pembelajaran. Pendekatan dan 
model pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar . 
Prasyarat : Dasar-dasar Pendidikan MIPA  

16 Media Pembelajaran  
Biologi 

Mata kuliah ini membahas: fungsi, kriteria, macam media 
pembelajaran. Dasar pemilihan media pembelajaran. 
Pengembangan media pembelajaran dan Teknik 
penggunaan media pembelajaran baik secara 
konvensional maupun TIK 

17 Penilaian Pembelajaran 
Biologi 

Matakuliah ini membahas: Penilaian  autentik: dasar, 
prinsip, syarat,  tujuan dan fungsi penilaian,  Ciri, jenis, 
strategi dan jenis tagihan. Teknik penilaian: 
pengembangan tes,  kisi tes. Pendekatan dalam penilaian. 
Prosedur penilaian. Analisis alat penilaian.   
Prasyarat : telah mengikuti Media Pembelajaran Biologi 

18 Praktik Pengajaran 
Biologi 

Menyusun rencana  pembelajaran (RPP dan LKS). 
Melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro. 
Mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran  
proses pembelajaran mikro. 
Prasyarat : telah/sedang mengikuti Telaah kurikulum 
dan Perencanaan Pembelajaran Biologi 

19 Pengenalan Lapangan 
Per-sekolahan (PLP) 

Mengobservasi sekolah tentang lingkungan fisik   
organisasi, administrasi, lingkungan sosial sekolah   
pengamatan peserta didik  dalam  kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan pengamatan. 
Prasyarat : telah mengikuti Praktek Pengajaran Biologi 

20 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan mahasiswa dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut dalam 
berbagai dimensi kurikulum dan pembelajaran Bidang 
Studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan kemampuan 



 

  Universitas Riau 301 

 

tersebut mahasiswa diajak mengkaji berbagai pengertian 
inovasi, perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis 
inovasi yang pernah dikembangkan orang baik di 
Indonesia maupun di luar negeri, mengembangkan 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 
berfikir inovatif dalam Bidang Studi, sehingga mahasiswa 
bisa mengembangkan alternatif baru pembelajaran 
bidang studi. 
Prasyarat : Strategi Pembelajaran Biologi dan Media 
Pembelajaran Biologi 

21 Penelitian Pendidikan Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, di mana mahasiswa selain diberikan teori-teori 
yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian sampai 
pada pengolahan dan pelaporannya, meliputi Domain 
Penelitian Pendidikan, jenis-jenis penelitian pendidikan, 
dasar-dasar penelitian pendidikan, permasalahan 
penelitian, variabel penelitian, kajian teori dari sumber 
belajar, rumusan hipotesis (jika ada), teknik sampling, 
indikator dan instrumen penelitian, validitas dan 
reliabilitas instrumen, teknik analisis data penelitian, 
pelaporan publikasi, dan review hasil penelitian. 
Prasyarat : telah/sedang mengikuti Statistik Pendidikan 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar statistik 
deskriptif dan inferensial (parametrik dan non 
parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 
baku dan varians); Statistik inferensial, meliputi: konsep 
statistik parametrik dan non-parametrik, probabilitas 
dan distribusinya, Distribusi normal baku, uji 
persyaratan statistik parametrik (normalitas, 
homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan Pengolahan data dengan 
computer (Excell dan SPSS). 

23 Skripsi    Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: memformulasikan ide, konsep, 
pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara 
terpadu dan komprehensif,merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman 
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pendidikan;menyelesaikan masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi secara sistematis dan logis, kritis 
dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan 
didukung analisis yang tepat,sertamengkomunikasikan 
dan menuangkannya dalam format yang digunakan di 
kalangan masyarakat ilmiah. 

Prasyarat : telah Mengambil 110 sks dan Seminar Biologi 
24 Matematika Dasar Kajian aljabar, aritmatika, dan kalkulus yang 

berhubungan dengan perhitungan dalam bidang 
keilmuan biologi 

25 Biologi Dasar Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan 
memahami konsep, prinsip dan prosedur  dasar biologi 
yang meliputi Materi awal, Materi Jaringan Dan Organ 
PadaTumbuhan,Jaringan, Organ dan Sistem Organ 
PadaHewan, Keanekaragaman Hayati, Metabolisme, 
RespirasiSeluler, ReproduksiMakhlukHidup, 
PrinsipDasarEkologi, TeoriEvolusi. Mata kuliah ini 
menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, 
etika dan kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugas sebagai pendidik biologi 

26 Kimia Dasar Membahas tentang kajian kimia yang berhubungan 
dengan keilmuan biologi. Kimia organik, kimia 
anorganik, stoikiometri, kimia larutan, dan redoks 

27 Fisika Dasar Membahas tentang keilmuan fisika yang berhubungan 
dengan keilmuan biologi. Fluida, optik, termodinamika, 
bioenergetika, dan bioelektrik 

28 Dasar – Dasar 
Pendidikan MIPA 

Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan 
memahami dan menerapkan konsep dasar dan filosofi 
pendidikan IPA pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah yang meliputi materi : Hakikat Pendidikan 
IPA, gagasan-gagasan dan prinsip dasar pendidikan IPA, 
Teori Belajar, Keterampilan yang terkait dengan IPA dan 
teknologi, tujuan pendidikan IPA di sekolah 
(Keterampilan proses, keterampilan abad 21), Metode 
pendekatan pendidikan IPA, dan implikasinya terhadap 
pendidikan IPA, Masalah dan perkembangan pendidikan 
IPA dewasa ini. Mata kuliah ini menuntut sikap tanggung 
jawab, kepribadian moral, etika, dan kemandirian yang 
baik di dalam menyelesaikan tugas sebagai pendidik 
biologi 

29 IPA SMP Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan 
memahami konsep, prinsip dan prosedur  dasar mata 
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pelajaran IPA SMP yang meliputi : Satuan dan 
Pengukuran pada Benda Mati dan Makhluk Hidup, 
Klasifikasi pada Makhluk Hidup dan Benda Tak Hidup, 
Perubahan Wujud Zat, Energi dan Sumber Energi, Suhu 
dan Kalor Pada Makhluk Hidup, Gaya dan Gerak,  
Pesawat Sederhana dan Hubungannya dengan Kerja 
Otot, Zat Aditif dan Adiktif Psiko-Tropika, Tekanan Zat 
Cair dan Pene-Rapan dalam Kehidupan, Sifat-Sifat 
Cahaya pada Proses Pembentukan Bayangan Pada Mata, 
Kelistrikan pada Sistem Syaraf dan Contohnya pada 
Hewan-Hewan yang Mengandung Listrik. Mata kuliah ini 
menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, 
etika, dan kemandirian yang baik di dalam 
menyelesaikan tugas sebagai pendidik. 
Prasyarat : Fisika Dasar, Kimia Dasar dan Biologi Dasar 

30 Teknik Dan 
Manajemen 
Laboratorium 

Mempelajari tentang fungsi laboratorium dan perlengkapannya, 
Organisasi dan pengelolaan laboratorium, pengadaan, administrasi 
serta pemeliharaan bahan dana laboratorium. Penyimpanan alat dan 
bahan kimia, menjaga kerusakan alat. Keselamatan kerja di 
laboratorium serta pertolongan pertama pada kecelakaan. 
Pengenalan sifat bahan kimia dan larutan. Pengenalan dan latihan 
penggunaan alat gelas volumetri dan alat lainnya yang biasa 
digunakan dalam percobaan Biologi, Membuat dan menyimpan 
larutan. Mengenal dan membuat awetan tumbuhan dan hewan 
untuk media pembelajaran. Mata kuliah ini menuntut sikap 
tanggung jawab, kepribadian, moral, etika, dan kemandirian yang 
baik di dalam menyelesaikan tugas sebagai pendidik. 

31 Struktur 
Perkembangan 
Tumbuhan 

Mata kuliah ini Mengkaji dan membahas Struktur dan 
perkembangan tumbuhan yaitu struktur luar dan 
struktur dalam organ vegetative dan organ generative 
tumbuhan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan 
perkembangan organ-organ tersebut.  Diawali dengan 
pemahaman  sel, struktur protoplas yang meliputi 
komponen protoplasmic, nonprotoplasmik, dinding sel, 
jaringan meristem, jaringana pelindung, jaringan dasar, 
jaringan mekanik, jaringan pengangkut dan jaringan 
sekretori. Selanjutnya Struktur anatomi dan morfologi 
akar, batang, daun, buah dan biji dan diakhiri dengan 
perbandingan reproduksi tumbuhan lumut , paku, 
gymnospermae dan Angiospermae melalui kegiatan 
tatap muka, kajian pustaka, praktikum dan obsevasi 
lapangan. Mata kuliah ini menuntut adanya kepribadian 
yang bertanggung jawab, memiliki komitmen sebagai 
pendidik, berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri 
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dalam mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Sistematika Tumbuhan Rendah 

32 Sistematika Tumbuhan 
Rendah 

Mata kuliah ini Mengkaji dan membahas tentang 
kemampuan memahami konsep, prinsip dan prosedur  
sistematika tumbuhan rendah yang meliputi: Materi 
awal, Bakteri, Alga, Jamur (Fungi), Bryophyta (tumbuhan 
lumut), Pteridophyta (tumbuhan paku). Mata kuliah ini 
menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, 
etika dan kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugas sebagai pendidik biologi. . Mata kuliah ini 
menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, 
etika dan kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugas sebagai pendidik biologi. 
Prasyarat : Biologi Dasar 

33 Sistematika 
Invertebrata 

Mata kuliah ini membahas  tentang  dasar untuk 
mengidentifikasi hewan invertebrata, taksonomi,  
klasifikasi,  binomial nomenclatur.  Pembahasan sifat, 
karakteristik, kedudukan dan hubungan kekerabatan 
kelompok hewan invertebrata. Mendiskrifsikan ciri-ciri 
umum, khusus dari segi morfologi dan  fisiologi  pada  
tingkatan  Filum,  Classis,  Ordo,  Familia,Genus,  Spesies 
pada Hewan Invertebrata antara lain : Protozoa, 
Foripera, Coelentrata, Nemathelminthes, Aschelmintes, 
Annelida, Mollusca, Arthropoda dan Echinodermata serta 
peranannya bagi kehidupan manusia. 
Prasyarat : Biologi Dasar 

34 Struktur 
Perkembangan Hewan 

Mata kuliah ini membahas  tentang  kemampuan 
memahami konsep dasar struktur perkembangan hewan 
dan  menerapkan konsep, prinsipdan prosedur struktur 
perkembangan hewan serta terapannya dalam 
pembelajaran biologi di sekolah meliputi : Materi awal : 
Organisasi tingkat sel, jaring dan organ pada hewan, 
Struktur dan fungsi sel hewan, Prinsip perkembangan 
hewan. Materi Gamatogenesis, Fertilisasi, Pembelahan, 
Blastulasi, Gastrulasi, dan Neurulasi. Pembentukan 
Selput Ekstra Embrio (Amnion, Korion, Alantois, dan 
Kantong Yolk). Implantasi dan Pembentukan Plasenta. 
Organogenesis (Turunan Eksoderm, Mesoderm, 
Endoderm, Metamorfosis, dan Regenerasi). Struktur 
Jaringan Dasar dan Khusus dari Organ Tubuh Hewan dan 
Manusia. Sistem integumen hewan dan  manusia. Sistem 
rangka dan sistem otot hewan dan manusia . Sistem 
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Pencernaan Hewan dan manusia. Sistem Pernapasan 
Hewan dan manusia. Sistem peredaran (sirkulasi) Hewan 
dan  Manusia. Sistem Koordinasi Hewan dan Manusia 
Sistem Urogenital. Mata kuliah ini menuntut sikap  
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mempelajari struktur dan perkembangan hewan 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Sistematika Invertebrata 

35 Penulisan Karya Ilmiah 
Biologi 

Mata kuliah ini membahas  tentang  kemampuan 
memahami tata cara penulisan karya tulis ilmiah 
biologidan mempublikasikan hasil penelitian di bidang 
Pendidikan Biologi, yang dapat digunakan dalam 
memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah 
pada satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi : 
Materi awal, Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Bahasa dan 
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Mata kuliah ini 
menuntut kepribadian yang bertanggung jawab, 
memiliki komitmen sebagai pendidik, berpikir terbuka, 
kritis, inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya 
sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Penelitian Pendidikan dan Statistik 
Pendidikan 

36 Mikrobiologi Dasar Mata kuliah ini mempelajari tentang protista prokariotik, 
protista eukariotik, virus, metabolisme mikroorganisme, 
pengendalian mikroorganisme, serta dampak 
mikroorganisme terhadap lingkungan. Penerapan 
konsep Mikrobiologi Dasar dilakukan dengan 
melaksanakan praktikum  pada laboratorium  FKIP 
Biologi. Mahasiswa dapat menganalisis data hasil 
praktikum serta melakukan pelaporan. Mata kuliah ini 
menuntut kepribadian yang bertanggung jawab, 
memiliki komitmen sebagai pendidik, berpikir terbuka, 
kritis, inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya 
sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Sistematika Tumbuhan Rendah 

37 Sistematika Tumbuhan 
Tinggi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
Sistematika Tumbuhan Tinggi dan kemampuan 
menerapkan konsep, prinsip dan prosedur dasar dalam 
Sistematika  Tumbuhan Tinggi serta terapannya dalam 
bidang ilmu biologi dan pembelajaran biologi di sekolah. 
Mata kuliah ini terdiri atas Materi Awal, Sejarah 
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Perkembangan Sistem Klasifikasi, Pencirian, Konsep 
Sifat, dan Sumber Bukti Taksonomi, Unit-Unit Klasifikasi, 
Identifikasi Dan Sistem Identifikasi, Tatanama 
(Nomenclature). Mata kuliah ini menerapkan sikap 
moral, etika, tanggung jawab, kepribadian dan 
kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan tugas 
sebagai pendidik biologi. 
Prasyarat : Sistematika Tumbuhan Rendah dan Struktur 
Perkembangan Tumbuhan 

38 Biologi Sel Mata kuliah ini membahas tentang Perkembangan Teori 
Sel,Struktur Sel, Protoplasma, Selaput Nukleus, Organela 
Tanpa Selaput, Sistem Selaput Dalam, Organela 
Pembangkit Tenaga, Sitosol dan Sitoskelet, Pertumbuhan 
Sel. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Biologi Dasar 

39 Biokimia Mata kuliah ini membahas tentang karbohidrat : 
klasifikasi, sterefikasi stereismetri, struktur glukosa, 
struktur monosakarida lainnya,  disakarida, polisakarida. 
Karbohidrat sebagai sumber energi, glikolisis dengan 
proses pengetarannya, daur krebs, fosforilasi oksidatif. 
Asam amino dan protein : sumber nitrogen, asimilasi 
NH3, biosintesis asam amino, metabolisme asam amino, 
biosintesis pirimidin dan thimin, fungsi protein sebagai 
polimer asam amino, sturktur protein primer, skunder 
dan tersier, aktivitas biologi oligo peptida, struktur 
protein yang khusus, sintesis dan perombakan protein. 
Enzim : sifat umum, klasifikasi, mekanisme kerja dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Vitamin : 
klasifikasi, struktur, sintesis dan fungsi vitamin dalam 
reaksi biokimia. Asam nukleat : RNA, DNA dan 
nukleoprotein. Lipid : nomenklatur, fungsi biosintesis 
asam lemak, fospolipid, kolesterol. Aspek lain : 
pencernaan makanan, hormon, metabolisme mineral dan 
zat-zat asing imunokimia. 
Prasyarat : Kimia Dasar 

40 Sistematika Vertebrata Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar 
taksonomi hewan vertebrata dan apliksinya, kedudukan 
vertebrata dalam klasifikasi fiologenetik, karakteristik 
morfologi dan anatomi hewan vertebrata. Mata kuliah ini 
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menerapkan sikap bertanggungjawab, memiliki 
komitmen sebagai pendidik, berfikir terbuka, kritis, 
inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya 
sebagai guru biologi. 
Prasyarat : telah/ sedang mengikuti Struktur 
Perkembangan Hewan 

41 Genetika dan Evolusi Mata kuliah ini mengkaji tentang prosedur keselamatan 
kerja, virus, bakteri, protista, jamur, keanekaragaman 
hayati, divisio, phylum, ekosistem, sel, jaringan, sistem 
organ, pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme 
sel, genetika, evolusi dan  bioteknologi serta aplikasi 
konsep dan prinsip. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat :Biologi Sel 

42 Bioteknologi Mata kuliah ini mengkaji tentang pengertian, dejarah, 
ruang lingkup   bioteknologi, rekayasa genetika, kloning, 
bioteknologi indistri makanan,, bioteknologi kesehatan, 
bioteknologi bahan bakar/kimia, bioteknologi 
lingkungan, bioteknologi pertanian dan bioetika dalam 
bioteknologi. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Mikrobiologi Dasar dan Genetika Evolusi 

43 Fisiologi Tumbuhan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar fisiologi 
tumbuhan, peranan air, zat hara, fotosintesis, respirasi, 
metabolisme nitrogen, sulfur, pertumbuhan vegetatif, 
generatif, pemata-ngan, pengguguran dan 
perkecambahan dan kemampuan menerapkan konsep, 
prinsipdan prosedur fisiologi tumbuhan serta 
terapannya dalam pembelajaran biologi di sekolah. 
Materi ini terdiri atas Peranan air bagi tumbuhan, Zat 
hara, Fotosintesis, Respirasi, Metabolisme nitrogen dan 
sulfur, Pertumbuhan generatif, Pematangan dan  
Pengguguran, Biji dan perkecam-bahan biji, dormansi. 
Mata kuliah ini menerapkan sikap bertanggungjawab, 
memiliki komitmen sebagai pendidik, berfikir terbuka, 
kritis, inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya 
sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Biokimia dan Struktur Perkembangan 
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Tumbuhan  
44 Fisiologi Hewan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasarfisiologi 

hewan dan kemampuan menerapkan konsep, prinsip dan 
prosedur fisiologi hewan serta terapannya dalam 
pembelajaran biologi di sekolah. Mata kuliah ini terdiri 
atas materi Pengantar Fisiologi Hewan, Transpor 
Transmembran, Pencernaan, Nutrisi, Katabolisme, 
Jantung dan Pembuluh, Pembuluh Getah Bening, Sistem 
Respirasi, Sistem Otot/gerak, Sistem Osmoregulasi, 
Sistem Saraf, Sistem Hormon. Mata kuliah ini 
menerapkan sikap bertanggungjawab, memiliki 
komitmen sebagai pendidik, berfikir terbuka, kritis, 
inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya 
sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Biokimia dan Struktur Perkembangan 
Hewan 

45 Ekologi Mata Kuliah  ini membahas tentang hubungan timbal 
balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang 
meliputi konsep factor lingkungan dan pengukurannya, 
factor pembatas, populasi, komunitas dan ekosistem, 
konsep interaksi dan adaptasi serta aspek terapan 
ekologi. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : telah/sedang mengikuti Fisiologi Tumbuhan 
dan Fisiologi Hewan  

46 Ekologi Perairan Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai tipologi 
dan interaksi pada ekosistem perairan tawar dan laut. 
Dalam perairan tawar, dipelajari ten-tang karakteristik 
air tawar yang mengalir (lotik) dan diam (lentik) yang 
meliputi, karakteristik dan interaksi faktor fisika, kimia 
dan biologi serta kaitannya terhadap kualitas perairan. 
Pengukuran parameter kualitas air tawar mencakup 
metode dan teknik pengumpulan data faktor fisik, kimia 
dan biologi. Mengenal biota air tawar dan 
penggunaannya sebagai bioin-dikator kualitas 
lingkungan perairan. Sedangkan pada ekosistem 
perairan laut dibahas tentang karakteristik tipologi, 
dinamika dan interaksi faktor fisika, kimia dan biologi 
serta oceanografi perairan laut. Penerapan kon-sep 
ekologi perairan dilakukan dengan melaksanakan 
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praktikum kerja la-pangan pada salah satu tipe 
ekosistem perairan. Mahasiswa dapat mela-kukan 
analisis dan interpretasi data hasil pengukuran 
praktikum kerja la-pangan serta melakukan pelaporan 
dan presentasi. Mata kuliah ini mene-rapkan sikap moral, 
etika, tanggung jawab, kepribadian dan kemandirian 
yang baik di dalam menyelesaikan tugas sebagai 
pendidik biologi. 
Prasyarat : Ekologi 

47 BIO SMA Mata kuliah ini mengkaji tentang prosedur keselamatan 
kerja, virus, bakteri, protista, jamur, keanekaragaman 
hayati, divisio, phylum, ekosistem, sel, jaringan, sistem 
organ, pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme 
sel, genetika, evolusi dan  bioteknologi serta aplikasi 
konsep dan prinsip. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : IPA SMP 

 
48 

 
Bahasa Inggris Biologi 

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal 
kepada mahasiswa pendidikan biologi berupa kemahiran 
membaca dan  memahami referensi biologi dalam 
Bahasa Inggris. Selain itu mahasiswa juga dilatih meng-
gunakan, mentransfer informasi, dan membuat catatan 
dalam bahasa Inggris. Kompetensi tersebut akan 
diupakayakan melalui tujuh topik ba-caan terpilih dan 
dilengkapi sengan sejumlah latihan yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. Mata kuliah ini menerapkan sikap 
bertang-gungjawab, memiliki komitmen sebagai 
pendidik, berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri 
dalam mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Bahasa Inggris 

49 Seminar Biologi Perkuliahan ini bertujuan untuk  memperluas wawasan 
mahasiswa mengenai jenis-jenis penelitian Biologi dan 
Pendidikan Biologi yang dilakukan oleh peneliti 
mancanegara yang  berbahasa Inggris. Mahasiswa 
diharapkan mampu untuk  mencari jurnal penelitian 
Biologi dan pendidikan biologi berbahasa Inggris dari 
situs internet, memahami isi jurnal, menerjemahkannya 
ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
memahami konsep yang diteliti, menganalisis isi, metode 
penelitian berikut hasilnya, menyusunnya menjadi suatu 
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makalah yang diperkaya oleh kajian teori yang  relevan, 
serta mengkomunikasikan hasilnya dalam forum 
seminar di kelas. Disamping itu mahasiswa juga 
diwajibkan mencari jurnal pendamping berbahasa 
Inggris. Jurnal pendamping dapat menjadi pendukung 
bagi jurnal utama, sehingga dapat memperkuat kajian 
teori makalah utama. Hasil dari penugasan ini 
diharapkan dapat menjadi inspirasi dan wawasan bagi 
mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam rangka 
penyusunan skripsinya. Mata kuliah ini menuntut 
mahasiswa memiliki kepribadian yang 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : telah menyelesaikan 104 sks dan Penulisan 
Karya Ilmiah 

50 Bioetnomelayu Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu 
biologi dan ilmu pendidikan dalam merancang 
pembelajaran biologi yang sesuai pada satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Mata kuliah ini terdiri 
atas Konsep Bioetnomelayu, International Society of 
Ethnobiolog, Kearifan lokal di Indonesia, Kearifan lokal 
dan pengetahuan modern, Kearifan Lokal di Riau. Mata 
kuliah ini menerapkan sikap kepribadian yang 
bertanggung jawab, memiliki komitmen sebagai 
pendidik, berfikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri 
dalam mengemban tugas sebagai guru biologi dan 
Memiliki moral, etika, tanggung jawab, kepribadian dan 
kemandirian yang baik di dalam menyelesaiikan tugas 
sebagai pendidik biologi. 
Prasyarat : Pendidikan Budaya Melayu 

51 Pengelolaan Ekosistem 
Mangrove 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Kemampuan 
memahami konsep dasar Ekologi Mangrove, Kemampuan 
menerapkan konsep, prinsip dan prosedur dasar Ekologi 
dalam kajian Ekologi Mangrove serta terapannya dalam 
pembelajaran biologi di sekolah. Pada mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mampu memiliki moral, etika, 
tanggungjawab, kepribadiandan kemandirian yang baik 
dalam menerapkan pengetahuan tentang ekologi dan 
lingkungan khususnya Ekosistem Mangrove, dan dalam 
melaksanakan tugas sebagai pendidik biologi. 
Prasyarat : Ekologi dan Ekologi Perairan 
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52 Ekofisiologi Tumbuhan Ekofisiologi Tumbuhan disajikan sebagai mata kuliah 
pilihan pada Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unri 
dengan bobot 2 (dua) Satuan Kredit Semester. 
Pengambilan mata kuliah ini mensyaratkan kelulusan 
mata kuliah sebelumnya yaitu Ekologi Tumbuhan, 
Fisiologi Tumbuhan, dan Biokimia. Meskipun lebih 
banyak menelaah konsep dasar maupun hasil-hasil 
kajian eksperimental yang berupaya menerangkan 
bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan 
lingkungannya, namun  mahasiswa juga akan diajak 
menganalisis persoalan-persoalan aktual Ekofisiologi 
Tumbuhan khususnya daerah Riau (Banjir, kekeringan, 
kebakaran, deforestrasi, keasaman tanah, pencemaran 
udara),  baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu bersikap 
terbuka, objektif,  dan  kritisdalam .meneroka fenomena 
ekofisiologi tumbuhan melalui pendekatan saintifik. 
Prasyarat : Ekologi 

53 Ekofisiologi Hewan Mata kuliah ini mempelajari tentang memahami konsep 
dasar , menerapkan konsep, prinsip dan prosedur 
ekofisiologi hewan serta terapan tentang mekanisme 
fisiologi dan interaksinya terhadap kondisi lingkungan 
pada hewan. Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 
memiliki 
kemampuanmengembangkandirisecaraberkelanjutanseb
agaipendidik yang 
berkarakterdanpatutuntukditeladaniolehpesertadidik. 
Prasyarat : Ekologi 

54 Mikrobiologi Analitik Mata kuliah ini mempelajari tentang metode-metode 
yang digunakan untuk mendeteksi kehadiran mikroba 
pada makanan, air, tanah, sediaan farmasi dsb. yang 
menyebabkan penurunan kualitas dan keselamatan, 
penyebab toksin, penghasil toksin, dan produk-produk 
lain yang menghasilkan mikroba dan evaluasi 
kehadirannya. Selanjutnya mahasiswa diharapkan 
mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan 
sebagai pendidik yang berkarakter dan patut untuk 
diteladani oleh peserta didik. 
Prasyarat : Mikrobiologi Dasar 

55 Mikologi Mata kuliah ini mempelajari tentang mikologi dasar dan 
mikologi terapan. Dalam  mikologi dasar, di pelajari 
berbagai morfologi, anatomi, metabolisme, 
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pertumbuhan, reproduksi dari fungi dan sistematika 
fungi. Sedangkan pembahasan selanjutnya adalah 
mikologi terapan yang meliputi, kegunaan dan kerugian 
yang disebabkan fungi pada manusia dan lingkungan, 
serta cara mengisolasi fungi dari lingkungan, dari 
substrat padat atau substrat cair sehingga dapat 
diperoleh isolat murni untuk diteliti. Penerapan konsep 
mikologi dilakukan dengan melaksanakan praktikum  
pada laboratorium  FKIP Biologi. Mahasiswa dapat 
menganalisis data hasil praktikum serta melakukan 
pelaporan. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu 
mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai 
pendidik yang berkarakter dan patut untuk diteladani 
oleh peserta didik. 
Prasyarat : Mikrobiologi Dasar 

56 Problematika 
Pendidikan Biologi 

Mata kuliah ini membahas permasalahan pendidikan 
secara umum dan khusus dalam pembelajaran Biologi, 
sarana dan prasarana serta kegiatan belajar mengajar di 
dalam kelas, menemukan permasalahan yang menjadi 
hambatan dalam proses belajar mengajar dan mencari 
solusi untuk pemecahan masalahan yang ditemukan di 
sekolah pada proses pembelajaran. Pada mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan memiliki Memiliki kepribadian 
yang bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai 
pendidik, berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri 
dalam mengemban tugasnya sebagai guru biologi. 
Prasyarat : Strategi Pembelajaran Biologi 

57 Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengenalan dan 
pemahaman awal tentang AMDAL bagi mahasiswa yang 
mencakup: pentingnya pengelolaan lingkungan dalam 
pemanfaatan sumber daya alam, peranan studi AMDAL 
dalam pengelolaan lingkungan, peraturan perundangan 
tentang lingkungan hidup dan AMDAL, komponen 
lingkungan dalam studi AMDAL, dampak lingkungan 
terhadap komponen fisika-kimia, biologi, sosial, 
ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. 
Pelingkupan rona lingkungan hidup awal dan 
penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak 
Lingkungan. Penjelasan tentang dampak lingkungan dan 
komponen lingkungan yang akan terkena dampak. 
Metodologi pengumpulan data dan analisis data, metode 
identifikasi, prakiraan, dan evaluasi dampak. Pengelolaan 
lingkungan dan Pemantauan lingkungan. Pada mata 
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kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki moral, etika, 
tanggungjawab, kepribadian dan kemandirian yang baik 
di dalam menyelesaikan tugas sebagai pendidik. 
Prasyarat : Ekologi dan Ekologi Prairan 

58 Endokrinologi Mata kuliah ini mempelajari tentang cara memahami 
struktur morfologi, sistem kerja, fisiologi, interaksi dan 
beberapa gangguan akibat kelenjar endokrin. Serta 
kemampuan menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur 
kelenjar endokrin serta terapannya dalam pembelajaran 
biologi di sekolah. Pada mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan memiliki moral, etika, tanggungjawab, 
kepribadian dan kemandirian yang baik di dalam 
menyelesaikan tugas sebagai pendidik. 
Prasyarat : Struktur Perkembangan Hewan 

59 Biomultimedia Mata kuliah ini mempelajari tentang kemampuan 
menguasai keterampilan dengan memanfaatkan 
perkembangan IPTEKS serta memiliki kepribadian yang 
bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 
berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam 
mengemban tugasnya sebagai guru biologi dan memiliki 
kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan 
sebagai pendidik yang berkarakter dan patut untuk 
diteladani oleh peserta didik terhadap materi : 
Pengertian multimedia, Sejarah multimedia, Manfaat  
multimedia, Definisi biomultimedia, Karakteristik 
biomultimedia, Pengertian Inovasi Pembelajaran, Arti 
penting dalam pembelajaran, ICT, Tugas kelompok 
tentang peran ICT dalam inovasi pembelajaran, Peran 
Biomultimedia Dalam pembelajaran, Administrasi, 
Personality, Pembuatan Media Berbasis ICT, Teknik 
pembuatan, Praktis Ms Powerpoint, Unjuk kerja 
menggunakan Ms Powerpoint, Penggunaan Macromedia 
Flash, Praktek Pembelajaran berbasis ICT. 
Prasyarat : Media Pembelajaran Biologi 

60 Biomanajemen Mata kuliah ini membahas aplikasi konsep biologi 
(ekosistem) dalam  manajemen sumberdaya alam dan 
lingkungan. Prinsip pengelolaan meliputi aspek  
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dapat 
mempertahankan fungsi kelestarian sumberdaya alam 
dan lingkungan. Mengintegrasikan konsep 
biomanajemen dalam penanganan berbagai kasus 
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lingkungan seperti pencemaran, degradasi  hutan dan 
lahan gambut, kebakaran serta bencana alam seperti 
banjir, abrasi, longsor dan kekeringan. Aplikasi model 
dan strategi pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup (model budidaya, pemanenan dan 
produksi massal) yang berkelanjutan. 

 

6.8.13. Program Studi Pendidikan Kimia 
A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 949/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12008 Agama Islam 

2  2  √ 

      

UXN 12046 Agama Katolik       

UXN 12027 Agama Kristen       

UXN 12065 Agama Buddha       

UXN 12217 Agama Hindu       
 UXN 13006 Agama Konghucu       

2 UXN 11205 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12139 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12244 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12199 Bahasa Inggris  2  2 √        
6 UXN 41050 KKN   4 4        √ 

Jumlah   14 6 4      4 
Mata Kuliah Umum Fakultas  (MKUF) 

1 KPA 14205 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
2 KPA 14225 Pendidikan Lingkungan 2  2    √     
  Jumlah   4  2  2     

 Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14106 Landasan Pendidikan 2  2 √           
2 KPA 14245 Perkembangan Peserta  Didik 2  2  √          
3 KPA 14265 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14126 Bimbingan dan Konseling 2  2   √         
5 KPA 14285 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2         
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPM 14107 Media Pembelajaran  Kimia 2  2   √       
2 KPM 14214 Strategi  Pembelajaran  Kimia 2  2    √      

3 KPM 14215 Telaah Kur dan Perenc. Pemb 
Kimia  3  3    √      
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 KPM 14121 Penilaian Pembelajaran Kimia 2  2     √     

5 KPM 14228 Praktik Pengajaran Kimia/ 
microteaching 

 2 2      √    

6 KPA 14146 
Pengenalan  Lapangan 
Persekolahan 

 4 4       √  

  Jumlah   15   2 5 2 2 4   
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPM 14113 Statistik Pendidikan 2  2   √      
2 KPM 14225 Penelitian Pendidikan 2  2      √   
3 KPM 14233 Inovasi Pendidikan 2  2     √    
4 KPM 14046 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12    2     2  2    6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

1 KPM 14101 Kimia Dasar I 3 1 4 √        
2 KPC 14103 Matematika Dasar 3  3 √        
3 KPC 14108 Biologi Dasar 2 1 3 √        
4 KPC 14111 Fisika Dasar 2 1 3 √        
5 KPM 14202 Kimia Dasar II 3 1 4  √       
6 KPM 14203 Sejarah Kimia  2  2  √       
7 KPM 14204 DDPMIPA 2  2  √       
8 KPM 14205 Teknik Laboratorium 2  2  √       
9 KPM 14206 Bahasa Inggris Kimia 2  2  √       
10 KPM 14108 Ikatan Kimia 2  2   √      
11 KPM 14109 Kimia Organik I 3 1 4   √      
12 KPM 14110 Kimia Anorganik I 2 1 3   √      
13 KPM 14111 Kimia Analitik I 3 1 4   √      
14 KPM 14112 IPA Sekolah 2  2   √      
15 KPM 14216 Kimia Fisik I 2 1 3    √     
16 KPM 14217 Kimia Organik II 2 1 3    √     
17 KPM 14218 Kimia Lingkungan 2  2    √     
18 KPM 14219 Kimia Analitik II 3 1 4    √     
19 KPM 14220 Radiokimia 2  2    √     
20 KPM 14122 Kimia Organik III 2 1 3     √    
21 KPM 14123 Kimia Fisika  II 2 1 3     √    
22 KPM 14124 Kimia Anorganik II 2 1 3     √    
23 KPM 14126 Kimia Sekolah 1 2  2     √    
24 KPM 14127 Biokimia I 2  2     √    
25 KPM 14229 Kimia Terapan 2  2      √   
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
26 KPM 14230 Kimia Analisa Instrumen 2 1 3      √   
27 KPM 14131 Biokimia II 2 1 3      √   
28 KPM 14232 Kimia Sekolah – 2 2  2      √   
29 KPM 14234 Seminar Kimia 2  2      √   

 Jumlah   79 13 12  15   14  13 12      
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan  

No Kode Nama  mata Kuliah            

1 KPM 14135 
Permasalahan Pembelajaran Kimia 
Di sekolah *        √    

2 KPM 14236 Kimia Pangan         √   
3 KPM 14137 Kimia Anorganik Fisik          √  

4 KPM 14238 Pembelajaran kimia dalam Bahasa 
Inggris *         √   

5 KPM 14139 Kewirausahaan *          √  
6 KPM 14140 Kimia analitik Lanjut *        √    
7 KPM 14241 Kimia Zat padat *         √   
8 KPM 14142 Spektroskopi *          √  
9 KPM 14243 Penelitian Tindakan Kelas*         √   
10 KPM 14144 Kimia Koloid dan Permukaan          √  
  Jumlah Mata Kuliah Pilhan Disediakan   20          4  8 8    
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil   10     2 4 4  

TOTAL SKS   144 21 22 21 23 19 20 8 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI MATA KULIAH 

1 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawasan manusia, 
hakekat pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan 
pendidikan (landasan filsafat, landasan psikologis, 
landasan social, landasan iptek), lingkungan 
pendidikan, aliran dan masalah pendidikan, 
pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional. 

2 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komuni-katif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan 
keilmuwan. Keterampilan berba-hasa lisan dan 
tulisan didasari oleh penguasaan konsep dan fungsi 
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bahasa, ragam bahasa, ejaan yang disempurnakan, 
kalimat efektif, paragraf, dan menulis karya ilmiah. 

3 Matematika Dasar Mata kuliah ini membahas tentang diferensial 
kalkulus dasar fungsi dari satu variabel yang 
membahas konsep, teorema, algoritma yang intuitif 
dan aplikasi untuk berbagai masalah (berkaitan 
dengan konsep kimia). Topik-topik tersebut adalah: 
nomor sistem nyata, fungsi limit, fungsi turunan, 
fungsi perubahan, grafik dan aplikasinya dan 
teorema nilai rata-rata. Dasar dari kalkulus integral, 
integral tertentu, tak tentu integral, integral tak 
wajar dan aplikasinya (konsep kimia). 

Buku Sumber 

1. Frank Ayres dkk,1972, Calculus 
2. Purcel,E.J dan Verberg D,1988, Kalkulus dan 

Geometri Analitik I Terjemahan I.N Susila 
B,Kartasasmita dan Rawuh,Erlangga, Jakarta 

4 Biologi Dasar Kajian Matakuliah tentang:  “metode ilmiah, asal 
kehidupan, struktur dan fungsi sel, struktur dan 
fungsi tubuh tumbuhan, struktur dan fungsi tubuh 
hewan, metabolisme (nutrisi, transportasi zat, 
transformasi energi, proses alimentasi dan respirasi 
sel), azas reproduksi, genetika, asam nukleat, sintesis 
protein, konsep ekosistem, populasi, keaneka-
ragaman makhluk hidup dan  nomen klatur, radiasi, 
evolusi”. 

Buku Sumber: 

1. Seregeg, G. Wayan dan Tisno Hadisubroto, 1997. 
Biologi Umum I dan II, Surabaya: Unipress IKIP 
Surabaya 

2. Kimball, John W. 1983. Biologi (terjemahan). 
Jakarta: Erlangga 

5 Fisika Dasar Mata kuliah ini membahas tentang Fisika Dasar 1 
dengan pokok bahasan : Vektor; Gerak Lurus; Gerak 
dalam Bidang Datar; hukum-hukum Newton tentang 
Gerak; Kerja dan Energi; kesetimbangan; 
Momentum, Impuls, dan Gerak Relatif. 

Buku Sumber: 

1. David Halliday & Robert Resnick. 1996, Fisika, 
edisi 3 Jilid 1, terjemahan : Pantar Silaban, Erwin 
Sucipto, Erlangga, Jakarta, 

2. Sears, Zemansky, 1994. Fisika untuk Universitas 
I, terjemahan : Soedarjana, Amir Achmad, 
Binacipta, Bandung, 
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6 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

7 Kimia Dasar I Perkuliahan ini memberikan pengetahuan yang 
mendalam tentang kimia dengan cara 
mengembangkan keterampilan dalam stoikiometri, 
energitika, dan kesetimbangan dalam sistem kimia 
serta penggantar struktur atom dan struktur 
molekul dan sifat materi ditinjau dari teori 
molekuler, sehingga dapat memecahkan 
permasalahan kimia dan sadar akan keterikatan ilmu 
kimia dengan berbagai pengetahuan alam serta 
dapat menunjukkan peranan ilmu kimia dalam 
masyarakat dan sumbangan kimia dalam kemajuan 
teknologi. 

Buku Sumber 

Brady, James.E.2004. General Chemistry. Principle 
and Structure. 4th. ed. New York. John Willey and 
Sons, Inc. 

Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 
Essentiap Concepts Third Edition. USA:McGraw 
Hill. 

8 Bahasa Inggris Pembahasan tentang pemahaman dan latihan bacaan 
(buku teks) yang menjurus tentang keilmuan, 
vocabulary untuk dapat membaca buku kimia dalam 
bahasa inggris. 

9 Agama Konten matakuliah ini adalah materi yang 
memungkinkan Terbinanya mahasiswa yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, bersikap 
rasional dan dinamis, berpandangan luas, bersikap 
toleransi, ikut mengembangkan  dan memanfaatkan 
pengetaahuan dan teknologi, serta seni untuk 
kepentingan bangsa dan negara. 

Sumber disesuaikan 

10 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah 
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
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wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional. 

11 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam melayu sebagai 
warisan turun temurun dalam kehidupan 
masyarakat dan medorong penguatan kembali 
budaya melayu menuju masyarakat bermarwah, 
bermartabat, dan memiliki daya saing dalam dunia 
global.  

Mata kuliah ini membahas konsep jati diri melayu, 
falsafah hidup orang melayu etos kerja dan budaya 
kerja orang melayu, kepemimpinan melayu, jiwa 
kewirausahaan arsitektur teknologi melayu, seni dan 
budaya melayu. 

12 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini  membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam 
memahami perkembangan mencakup: perspektif 
biologis, behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; 
konsep dan tugas perkembangan berdasarkan 
tahapan perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup: perkembangan fisik dan motorik, 
kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik 
pada setiap tahap usia anak dan remaja. 

13 Pengelolaan Pendidikan Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang konsep 
dasar ilmu manajemen pendidikan, 
pengorganisasian pendidikan; kepemimpinan 
pendidikan, dan supervisi pendidikan. kajian tentang 
konsep dasar ilmu manajemen pendidikan 
mencakup sejarah perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, prinsip-
prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan; 
serta pengelolaan kelas (classroom management) 

14 Kimia Dasar II Memahami dan membuktikan konsep-konsep: 
larutan, laju reaksi, kimia listrik, kimia unsur, kimia 
organik, dan biokimia, serta mengenal konsep kimia 
inti dan radiokimia. 

Buku Sumber 

Brady, James.E.2004. General Chemistry. Principle 
and Structure. 4th. ed. New York. John Willey and 
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Sons, Inc. 

Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 
Essentiap Concepts Third Edition. USA:
 McGraw Hill. 

15 Sejarah Kimia Mahasiswa dapat memahami sejarah perkembangan 
ilmu kimia. Sejarah mengenai penemuan konsep, 
hukum dan teori dari Ahli-ahli kimia. Ilmuwan dan 
orang- orang  yang berjasa dalam perkembangan 
ilmu kimia 

16 Dasar-Dasar Pendidikan 
MIPA 

Mahasiswa memahami hakekat MIPA, gagasan-
gagasan dan prinsip-prinsip dasar pendidikan MIPA 
serta implikasinya dalam pengajaran 

17 Teknik Laboratorium Kajian tentang fungsi dan peranan Laboratorium 
Kimia, perencanaan dan pembangunan serta 
manajemen Laboratorium, pengadaan dan 
manajemen peralatan dan bahan, Keselamatan Kerja 
di Laboratorium, serta pembuatan larutan. 

Buku Sumber: 

Soegijo Tjokrodihardjo.  1994.  Organisasi dan 
Manajemen Laboratorium.  Surabaya.  Unipress.  
IKIP. 

Ditjen Dikti.  1994.  Buku Kumpulan Makalah.  Proyek 
Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga 
Kependidikan. 

18 Bahasa Inggris Kimia Mata Kuliah ini membahas penggunaan bahasa 
Inggris dalam pengajaran kimia 

19 Bimbingan Dan Konseling Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep 
dasar BK mencakup; latar Belakang diperlukannya 
BK di sekolah , Sejarah BK di Indonesia; pengertian, 
tujuan, fungsi, prinsip dan azas BK; landasan 
bimbingan konseling; bidang dan jenis layanan BK di 
sekolah serta layanan bimbingan belajar bagi siswa 
sekolah menengah. 

20 Media Pembelajaran Kimia Mata kuliah membahas tentang pengembangan 
media dan inovasi pembelajaran berbasis ICT, yang 
dimulai dari dasar media dan inovasi pembelajaran, 
desain, pengembangan dan produksi pembelajaran 
berbasis ICT 

21 Ikatan Kimia Perkuliahan ini bermaksud memahami sifat materi 
dalam skala molekul berdasarkan mekanika 
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kunatum. Pembahasan dimulai dari simetri molekul, 
dasar-dasar mekanika kuantum, jenis ikatan kimia 
seperti ikatan kovalen, ionik, hidrogen dan logam. 

22 Kimia Organik I Kuliah ini bermaksud memberikan landasan yang 
kuat kepada mahasiswa mengenai struktur, bentuk 
dan konfigurasi melekul organik serta mengenal 
berbagai golongan senyawa organik sederhana 
melalui pengenalan sifat gugus fungsinya termasuk 
tatanamanya. Matakuliah ini juga memberikan 
keterampilan dalam hal, pengetahuan dasar tentang 
pemisahan senyawa organik, reaksi pengenalan dan 
pembuatan senyawa organik. 

Daftar Pustaka 

1. Fessenden, Kimia Organik 
2. Hart, R, Kimia Organik 

23 Kimia Anorganik I Perkuliahan ini membahas pengantar kimia 
anorganik, unsur hidrogen dan gas mulia, oksigen 
dan belerang, nitrogen dan fosfor, karbon dan silikon 
dan halogen. Matakuliah ini juga memberikan 
keterampilan dasar pengenalan unsur dan senyawa 
anorganik dan sintesa sederhana berbagai senyawa 
anorganik 

Buku Sumber 

Lee, J.D. 1991. ConciseInorganic Chemistry. Four 
Edition. London: Chapman & Hall. 

Madan, R.D. 1997. Modern Inoragnic Chemistry. New 
Delhi: S. Chand and Company LDT. 

24 Kimia Analitik I Kajian tentang prinsip dasar analisis yang mencakup 
proses analisis, evaluasi hasil analisis, perhitungan 
kimia, tinjauan ulang kesetimbangan kimia; analisis 
kualitatif yang mencakup cara terstruktur 
identifikasi  senyawa kimia, analisis kuantitatif yang 
mencakup gravimetri dan volumetri; pengantar 
analisis instrumen  yang mencakup kolorimetri dan 
potensiometri, diikuti dengan kegiatan laboratorium 
yang menunjang 

Daftar Pustaka : 

Basset,J.,et.al.1991. Vogel: Texbook of Quantitative 
Inorganic Analysis Including Elementary 
Instrumental   Analysis. London: Longman 
Group Limited 

Day, Jr, R.A., dan Underwood, A.L., 2002. Quantitative 
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Analysis. Sixth Ed. (Alih bahasa: Sopyan, I.). 
Jakarta:   Penerbit Erlangga. 

Skoog, Douglas.A. Fundamental of Analytical 
Chemistry. Fifth Edition. New York: Saunders 
College  Publishing. 

Svehla, G, 1979. Vogel’s Text Book of Macro and 
Semimicro Qualitative Inorganic Analysis. Fifth  
ed.   London : Longman Group Limited 

25 IPA Sekolah Mata kuliah ini membahas tentang materi IPA di 
SLTP (kimia, fisika, dan biologi), antara lain 
membahas tentang: materi-materi yang mencangkup 
fisika, kimia dan biologi SLTP. 

Materi Prasyarat: 

Fisika dasar, biologi dasar, dan kimia dasar. 

Materi Perkuliahan meliputi : 

“Metode ilmiah, asal kehidupan, struktur dan fungsi 
sel, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, struktur 
dan fungsi tubuh hewan, metabolisme (nutrisi, 
transportasi zat, transformasi energi, proses 
alimentasi dan respirasi sel), azas reproduksi, 
genetika, asam nukleat, sintesis protein, konsep 
ekosistem, populasi, keanekaragaman makhluk 
hidup dan  nomen klatur, radiasi, evolusi, Vektor; 
Gerak Lurus; Gerak dalam Bidang Datar; hukum-
hukum Newton tentang Gerak; Kerja dan Energi; 
kesetimbangan; Momentum, Impuls, dan Gerak 
Relatif, Pengenalan kimia, materi, unsur dalam 
kehidupan sehari-hari, zat aditif, asam basa”. 

Buku Sumber: 

1. Seregeg, G. Wayan dan Tisno Hadisubroto, 1997. 
Biologi Umum I dan II, Surabaya: Unipress IKIP 
Surabaya 

2. Kimball, John W. 1983. Biologi (terjemahan). 
Jakarta: Erlangga 

3. David Halliday & Robert Resnick. 1996, Fisika, 
edisi 3 Jilid 1, terjemahan : Pantar Silaban, Erwin 
Sucipto, Erlangga, Jakarta, 

4. Sears, Zemansky, 1994. Fisika untuk Universitas 
I, terjemahan : Soedarjana, Amir Achmad, 
Binacipta, Bandung, 

5. Brady, James.E.2004. General Chemistry. Principle 
and Structure. 4th. ed. New York. John Willey and 
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Sons, Inc. 
6. Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 

Essentiap Concepts Third Edition. USA: McGraw 
Hill. 

26 Statistika Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan 
non parametrik), skala Pengukuran data, ukuran 
tendensi sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) dan 
ukuran variasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan varians); Statistik 
inferensial, meliputi: konsep statistik parametrik dan 
non-parametrik, probabilitas dan distribusinya, 
Distribusi normal baku, uji persyaratan statistik 
parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu 
arah, dan Pengolahan data dengan computer (Excell 
dan SPSS). 

Buku Sumber: 

Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

Soleh AZ. 2005. Ilmu Statistika (Pendekatan Teoritis 
dan Aplikatif disertai Contoh Penggunaan SPSS). 
Bandung: Rekayasa Sainss. 

Santoso S. 2002. Buku Latihan SPSS Statistika 
Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Santoso S. 2002. Buku Latihan SPSS Statistika non-
Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

27 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

28 Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar 
kompetensi guru serta peraturan perundang-
undangan tentang profesi guru, penilaian kinerja 
guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 

29 Strategi Pembelajaran Memilih pendekatan, metode dan sarana/media 
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Kimia yang sesuai untuk menyajikan pokok bahasan 
tertentu dalam mata pelajaran kimia. Berlatih 
melaksanakan berbagai pendekatan/metode/media 
mengajar berdasarkan prinsip-prinsip dan teori 
belajar tertentu. Berlatih menerapkan prinsip-
prinsip pengelolaan kelas dan interaksi belajar 
mengajar. Berlatih merancang dan melaksanakan 
praktek pengajaran yang dilakukan. 

30 Penilaian Pembelajaran 
Kimia 

Mahasiswa mampu merancang, menyusun, 
menganalisa dan mengambil kesimpulan hasil 
evaluasi belajar bidang studi sebagai salah satu 
komponen penting dalam rangkaian perencanaan, 
pelaksanaan dan perbaikan proses pengajaran 
bidang studi 

31 Kimia Fisik I Perkuliahan ini merupakan pengantar dalam 
memahami dasar teori ilmu kimia ditinjau dari segi 
kimia fisika serta penerapannya terhadap 
problematika praktis. Dasar teori yang dibahas 
adalah termodinamika kimia yaitu hubungan 
berbagai jenis energi, arah proses, keadaan 
setimbang dari materi serta faktor yang 
mempengaruhinya, serta penerapannya dalam soal-
soal. 

32 Kimia Organik II Kuliah ini membahas lanjutan dari kimia organik I. 
Disini dibahas reaksi-reaksi yang terjadi pada 
senyawa berdasarkan atas pemahaman sifat gugus 
fungsinya dan memahami adanya molekul-molekul 
senyawa organik yang lebih komplek, strukturnya 
dan sifat-sifat yang khas. 

Buku Sumber 

Fessenden , Kimia organik Jilid 1 dan 2 

Hart C, Kimia organik 

33 Kimia Lingkungan Meliputi pembahasan tentang : Pendahuluan 
(Sejarah, pencemaran lokal, pencemaran global), 
Kimia Air; Kimia atmosfer, Kimia tanah, Pencemaran 
linkungan, Siklus biogeokimia dan toksikologi kimia. 

Buku Sumber: 

Ian Williams, 2000, Environmental Chemistry, John 
Willey & Sons, USA 

Kementerian Negara LH, 2005, Status Lingkungan 
Hidup Indonesia, Men LH, Jakarta 
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Rukaesih Ahmad, 2004, Kimia Lingkungan, Andi, 
Jakarta. 

Enger, Smith, 2006, Environmental Science, 10th ed, 
Mc Grow-Hill, New York 

Alert, G., Simestri Santika, 1984, Metoda Penelitian 
Air, Usaha Nasional, Surabaya. 

Buurman, P., B. van Lagen, E.J. Velthorst, 1996, 
Manual for Soil and Water Analysis, Backhuys 
Publishers, Leiden. 

34 Kimia Analitik II Perkuliahan ini membahas konsep dasar pemisahan 
analitik secara fisika maupun secara kimia, terutama 
teknik-teknik pemisahan rutin dalam bidang kimia 
seperti destilasi, ekstraksi, kromatografi. 

Pemahaman tentang dasar-dasar pemisahan kimia, 
pemisahan dengan cara distilasi, ekstraksi, 
kromatografi dan elektrokimia, disertai kegiatan 
laboratorium yang sesuai. 

Daftar Pustaka 

Day, Underwood, Ray 2002. Kimia Analisis 
Kuantitatif (terjemahan), Jakarta: Erlangga 

Harvey, D.2000. Modern Analytical Chemistry. Int.Ed. 
Singapore: Mc Graw Hill 

Pecksok, et al. 1976. Modern Methods of Analytical 
Chemistry. 2nd New York: John Wiley and Sons 

35 Radio Kimia Mata kuliah ini  membahas sifat dan model inti 
sebagai dasar mempelajari gejala keradioaktifan, 
struktur inti, penggunaan energi dan radiasi nuklir 
dan teknik deteksi radiasi 

Buku Sumber: 

Beiser Arthur, 1981 Konsep Fisika Modern, edisi ke 
tiga Erlangga, Jakarta. 

Ratna Wilis, 1990, Kimia Inti, Jakarta 

Bun Bun Bunjali, 2000. Kimia Inti. ITB, Bandung. 

36 Telaah Kurikulum Dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Kimia 

Mengkaji filosofi, landasan, dan perkembangan 
kurikulum. Menelaah standar isi kurikulum bidang 
studi yang berlaku.    Menganalisis materi  lingkup 
dan kedalaman isi setiap pokok materi. Menyusun 
silabus. Mengembangkan indikator dan tujuan 
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pembelajaran dari kompetensi dasar.   Menguraikan 
materi pokok dan menyusun strategi , pendekatan, 
metode  dan sumber belajar   dalam bentuk rencana 
pembelajaran.  Merancang bahan ajar dan LKS.    

37 Kimia Organik III Kuliah ini dimaksud untuk memberikan 
pengetahuan kepada mahasiswa mengenai molekul-
molekul senyawa organik yang lebih kompleks, 
strukturnya dan sifat-sifatnya yang khas, cara isolasi 
dan analisisnya. Termasuk elusidari struktur 
molekulnya menggunakan spektrum UV, IR, NMR 
dan MS.   

Capaian Pembelajaran perkuliahan (Course Learning 
Outcomes) 

Mengetahui pengembangan pengetahuan Kimia 
Organik dibidang isolasi metabolit sekunder dan 
analisis spektroskopi.  

Materi/Pokok Bahasan 
1. Terpenoid dan Steroid 
2. Alkaloid 
3. Flavonoid 
4. Ultra Violet 
5. Infra Red 
6. Nuclear Magnetic Resonantion 
7. Mass Spectra 
8. Aplikasi UV, IR, NMR dan MS untuk penentuan 

struktur molekul 
38 Kimia Fisik II Perkuliahan ini merupakan pengantar dalam 

memahami laju berlangsungnya proses kimia dan 
fisika ditinjau dari segi kimia fisika. Dasar 
pendekatannya adalah dari segi mikroskopis, karena 
laju reaksi bergantung pada mekanisme 
berlangsungnya proses. Laju reaksi dibahas untuk 
fase gas, fase cair, arti energi pengaktifan serta faktor  
yang mempengaruhi  laju seperti  katalis dan cahaya. 

39 Kimia Anorganik II Perkuliahan ini merupakan kelanjutan kimia 
Anorganik I meliputi logam alkali dan alkali tanah, 
aluminium, timah, timbal, besi dan baja, vanadium, 
kromium, mangan, kobalt, nikel, senyawa koordinasi. 

Buku Sumber 

Lee, J.D. 1991. ConciseInorganic Chemistry. Four 
Edition. London: Chapman & Hall. 

Madan, R.D. 1997. Modern Inoragnic Chemistry. New 
Delhi: S. Chand and Company LDT. 
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Sugiarto, B. dkk. 1997. Kimia Anorganik. Surabaya: 
Unipress IKIP Surabaya 

40 Penelitian Pendidikan Mahasiswa memahami berbagai prinsip dan 
prosedur dalam penelitian pengajaran bidang studi 
kimia sebagai dasar bagi pengembangan 
kemampuan menyelesaikan tugas akhir dan 
memahami serta memanfaatkan hasil penelitian 
dalam rangka penyempurnaan pengajaran kimia. 

41 Kimia Sekolah I Menelaah isi kurikulum , menentukan lingkup dan 
kedalaman isi setiap pokok bahasan: Mengkaji buku 
ajar dan bahan kurikulum lainnya, menuliskan 
prinsip-prinsip yang sesuai untuk diajarkan, 
menentukan dan merumuskan indikator dan tujuan 
pembelajaran tiap pokok bahasan  di kelas X 
semester 1 dan 2 serta kelas XI semester 1 SLTA. 

Buku Sumber: 

Brady, James.E.2004. General Chemistry. Principle 
and Structure. 4th. ed. New York. John Willey and 
Sons, Inc. 

Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 
Essentiap Concepts Third Edition. USA: McGraw 
Hill. 

Purba M, 2014. Kimia SMA, Erlangga, Jakarta 

 Biokimia I Kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai 
metabolisme karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 
hormon dan mineral  

Buku Sumber: 

Lehninger, 1988. Dasar-dasar Biokimia (I, II, II) 
terjemahan. Jakarta: Erlangga. 

Mathew, C.K., Van Holde, K.E., Athern, K.G., 1999. 
Biochemistry. San Fransisco: Addison-Wesley 
Pub. Co. 

Stryer, L., 1988. Biochemistry. New York: W.H. 
Freeman and Company 

42 Kimia Terapan Membahas dan mengaplikasikan ilmu kimia dalam 
kehidupan sehari-hari  

43 Permasalahan 
Pembelajaran Kimia Di 
Sekolah* 

Mata Kuliah ini membahas tentang permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam proses 
pembelajaran kimia di sekolah, menganalisis 
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permasalahan tersebut, serta merencanakan 
perbaikan.  

44 Kimia Anorganik Fisik* Mata Kuliah ini membahas struktur elektron unsur 
dan keberkalaan, ikatan dan senyawa-senyawa 
kovalen, zat padat dan senyawa ion, reaksi asam 
basa dan aspek termodinamika. Juga dibahas 
senyawa logam transisi dan reaksi substitusi 
anorganik, serta judul khusus. 

45 Pembelajaran Kimia 
Dalam Bahasa Inggris* 

Mata Kuliah ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa 
untuk merancang dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran kimia sekolah dalam bahasa inggris 
serta mengajarkannya. 

46 Kewirausahaan* Mata kuliah ini memberi kemampuan dasar kepada 
mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dan 
penerapannya dalam kehidupan praktis. Dalam mata 
kuliah ini dibahas mengenai konsep-konsep dasar 
kewirausahaan, model pengembangan wirausaha, 
strategi kewirausahaan, kompetensi inti, etika bisnis 
dalam kewirausahaan, analisis dan studi kelayakan 
usaha, dan sebagainya. Selain secara teoritis 
dikemukakan tentang cara-cara berwirausaha, 
perkuliahan ini juga menguraikan langkah-langkah 
praktis menuju wirausaha sukses.  

47 Kimia Analitik Lanjut* Merupakan mata kuliah lanjutan dalam kimia 
analitik. Mempelajariteknik terbaru dalam kimia 
analitik seperti penggabungan instrument ( Tandem) 
Flow injeksi analisis (FIA), differensial Thermal 
analisys (DTA) dan Pemisahan selektif seperti 
membrane pasa ruah / bulk liquid membrane (BLN), 
spektrofotometri sinar X 

48 Kimia Koloid Dan 
Permukaan* 

Mahasiswa memahami interaksi molekul serta 
tegangan permukaan yang terjadi pada peristiwa 
bersatunya dua fasa yang berbeda. 

Materi: 

Kapilaritas, termodinamika antar muka cair, film 
permukaan substrat cair, aspek listrik antar muka, 
nukleasi dan pertumbuhan kristal, antar muka padat 

- Gas (adsorpsi, kimisorpsi). Penggolongan, 
pembuatan dan sifat 

- Sifat fisik dipersi koloid, surfaktan, dan 
terapannya, inhibisi korosi.  

- Materi Prasyarat: Telah mengikuti kuliah kimia 
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fisik I, kimia fisik II  
49 Praktek Pengajaran Kimia 

/Microteaching 
Mahasiswa berlatih menyusun perangkat 
pembelajaran, mempraktekkannya dalam kelompok 
sebagai wahana sebelum melaksanakan praktek 
pembelajaran di sekolah. 

50 Kimia Terapan Membahas dan mengaplikasikan ilmu kimia dalam 
kehidupan sehari-hari  

 

51 Kimia Analisa Instrumen Perkuliahan ini membahas berbagai teknik analisa 
instrumen yang tergolong dalam dua kelompok 
metode yaitu metode optic (UV-VIS, AAS, IR) dan 
elektrokimia (Potensiometri, voltametri, polarografi) 
dan kkegiatan laboratorium yang sesuai. 

Buku Sumber 

Ewing G.W, 1981, Instrumental Methods Of Chemical 
Analysis, International Student Edition, Tokyo: 
McGraw-Hill Kogakusha Ltd 

Sawyer, Heineman, and Beebe,1984, Chemistry 
Experiments for Instrumental Methods, New 
York : John Wiley & Sons 

Skoog, D.A,1980, Principles Of Instrumental 
Analysis,ed II, Tokyo: Holt- Sounders Japan 

52 Biokimia II Kajian tentang fotosintesis, metabolisme biomolekul 
(karbohidrat, lipida, protein) dan regulasinya (oleh  
metabolit/bukan), serta proses pengolahan informasi 
genetika 

Buku Sumber: 

Lehninger, 1988. Dasar-dasar Biokimia (I, II, II) 
terjemahan. Jakarta: Erlangga. 

Mathew, C.K., Van Holde, K.E., Athern, K.G., 1999. 
Biochemistry. San Fransisco: Addison-Wesley 
Pub. Co. 

Stryer, L., 1988. Biochemistry. New York: W.H. 
Freeman and Company. 

53 Kimia Sekolah-2 Menelaah isi kurikulum , menentukan lingkup dan 
kedalaman isi setiap pokok bahasan: Mengkaji buku 
ajar dan bahan kurikulum lainnya, menuliskan 
prinsip-prinsip yang sesuai untuk diajarkan, 
menentukan dan merumuskan indikator dan tujuan 
pembelajaran tiap pokok bahasan  di kelas XI 
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semester 2 dan  kelas XII semester 1 dan 2. 

Buku Sumber 

Brady, James.E.2004. General Chemistry. Principle 
and Structure. 4th. ed. New York. John Willey and 
Sons, Inc. 

Chang, Raymond. 2005. General Chemistry The 
Essentiap Concepts Third Edition. USA: McGraw 
Hill. 

Purba M, 2014. Kimia SMA, Erlangga, Jakarta 

54 Inovasi Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran 
inovatif tersebut dalam berbagai dimensi kurikulum 
dan pembelajaran kimia. Untuk mendapatkan 
pemahaman dan kemampuan tersebut mahasiswa 
diajak mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, jenis-jenis 
inovasi yang pernah dikembangkan orang baik di 
Indonesia maupun di luar negeri, mengembangkan 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 
berfikir inovatif dalam pembelajaran kimia, sehingga 
mahasiswa bisa mengembangkan alternatif baru 
pembelajaran kimia. 

55 Seminar Kimia Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
mampu membahas satu topik kimia secara mandiri 
sebagai pengembangan dan pendalaman materi 
perkuliahan danmenuliskannya dalam bentuk 
makalah yang diseminarkan. 

56 Pembelajaran Kimia 
Dalam Bahasa Inggris* 

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan 
pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam merancang perangkat pembelajaran dan 
menyajikan perangkat yang telah disusun dalam 
bahasa Inggeris  

57 Kimia Pangan* Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-
konsep kimia dari makanan dan bahan makanan. 
Materi perkuliahan meliputi konsep kimia dari 
makanan dan bahan makanan, racun dalam makanan 
dan analisis kualititif dan kuantitatif makanan.  
Perkuliahan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  
pendekatan  ekspositori  dan inkuiri, menggunakan 
metode ceramah, diskusi, seminar, dan media 
LCD/Power point.  



 

  Universitas Riau 331 

 

Sumber: Winarno, FG. Kimia Pangan dan Gizi, 
Gramedia; De Man, Kimia Makanan,  ITB, Slamet 
Sudarmadji, Penuntun Praktikum Kimia bahan 
Makanan, UGM  

58 Kimia Zat Padat* Membahas mengenai kisi ruang dan satuan sel, 
struktur padatan, system Kristal, bidang kisi Kristal, 
struktur Kristal dan difraksi sinar-X, bidang kisi 
Kristal kubus, struktur raksasa logam, jumlah 
partikel per sel satuan, struktur ion raksasa, energy 
kisi Kristal zat padat 

59 Spektroskopi Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan 
pengetahuan lanjutan mengenai peralatan 
Spektrofotometer Ultra Violet, Infra Red, 
Spektrometer Nuclear Magnetic Resonantion,  dan 
Mass Spectra serta cara membaca spectrum UV, IR, 
NMR dan MS yang diperlukan untuk elusidasi 
struktur Kimia organik. 

60 Penelitian Tindakan Kelas Mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
merupakan kelanjutan dari mata kuliah Penelitian 
Pengajaran Kimia adalah salah satu mata kuliah 
pilihan untuk mahasiswa program studi Pendidikan 
Kimia FKIP Universitas Riau. Mata Kuliah ini 
mempelajari tentang Konsep dasar PTK/hakikat 
PTK, langkah-lankah PTK, perencanaan PTK, 
pelaksanaan perbaikan, analisis dan tindak lanjut 
hasil perbaikan , menysun proposal dan laporan PTK, 
serta mampu melaksanakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) 

61 Pengenalan  Lapangan 
Persekolahan (PLP) 

Mata kuliah ini untuk melatih kemampuan 
mahasiswa dalam mengobservasi sekolah tentang 
budaya sekolah meliputi lingkungan fisik organisasi, 
administrasi, lingkungan sosial, pengamatan peserta 
didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengamatan 
proses pembelajaran di kelas berdasarkan perangkat 
yang digunakan guru dan menuliskan dalam laporan, 
kegiatan latihan praktik mengajar dengan bimbingan 
guru-guru pamong dan dosen pembimbing meliputi 
mengajar terbimbing di depan kelas, ujian praktik 
mengajar, melaksanakan tugas-tugas pendampingan 
peserta didik membuat portofolionya. 

62 SKRIPSI Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum 
dan mengaplikasikan semua pengalaman 
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pendidikan; (3) Menyelesaikan masalah dalam 
bidang keahlian/bidang studi secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi 
yang akurat dan didukung analisis yang tepat; dan 
(4) Mengkomunikasikan dan menuangkannya dalam 
format yang digunakan di kalangan masyarakat 
ilmiah. 

63 KKN Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam kontek berkehidupan 
bermasyarakat mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat. 

 

6.8.14. Program Studi Pendidikan Fisika 
A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 949/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12007 Agama Islam 

2 

 

2  √ 

      

UXN 12045 Agama Katolik       

UXN 12026 Agama Kristen       

UXN 12064 Agama Buddha       

UXN 12216 Agama Hindu       

UXN 13005 Agama Kong Hu Cu       
2 UXN 11204 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12138 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12243 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12198 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41049 KKN   4 4        √ 

Jumlah   14 4 6      4 
MKU Fakultas (MKUF) 
1 KPA 14204 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
2 KPA 14224 Pendidikan Lingkungan 2  2   √      
  Jumlah   4  2 2      

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14105 Landasan Pendidikan 2  2 √           
2 KPA 14244 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √          
3 KPA 14264 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14125 Bimbingan dan Konseling 2  2   √         
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 KPA 14284 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2         
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPN 14104 
Telaah Kur dan Perenc. Pemb 
Fisika 3  3     √     

2 KPN 14202 Strategi  Pembelajaran  Fisika 2  2    √      
3 KPN 14101 Media Pembelajaran  Fisika 2  2   √       
4 KPN 14203 Penilaian Pembelajaran Fisika 2  2    √      
5 KPN 14205 Praktik Pengajaran Fisika  2 2      √    

6 KPA 14145 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan  4 4       √  

  Jumlah   15   2 4 3 2 4   
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPN 14107 Inovasi Pendidikan 2  2     √    
2 KPN 14108 Penelitian Pendidikan 2  2     √    
3 KPN 14106 Statistik Pendidikan 2  2    √     
4 KPN 14051 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12        2  4      6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) wajib 

1 KPC 14103 Matematika Dasar 3  3         
2 KPC 14109 Biologi Dasar 2 1 3         
3 KPC 14106 Kimia Dasar 2 1 3         
4 KPN 14110 Laboratorium Fisika Sekolah 1 1 2         
5 KPN 14111 Fisika Dasar  I 3  3         
6 KPN 14112 Eksperimen Fisika Dasar I  1 1         
7 KPN 14213 Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 2  2         
8 KPN 14214 Fisika Dasar II 3  3         
9 KPN 14215 Eksperimen Fisika Dasar II  1 1         

10 KPN 14216 Fisika Matematika I  3  3         
11 KPN 14117 Fisika Matematika II 3  3         
12 KPN 14118 Mekanika  3  3         
13 KPN 14119 Gelombang 2  2         
14 KPN 14120 Elektronika Dasar 3  3         
15 KPN 14121 Eksperimen Elektronika Dasar  1 1         
16 KPN 14122 Termodinamika 3  3         
17 KPN 14223 Fisika Modern  3  3         
18 KPN 14224 Optik  2  2         
19 KPN 14225 Instrumentasi  1 1 2         
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
20 KPN 14226 Fisika Kebumian dan Antariksa 2  2         

21 KPN 14227 Komputer dalam Pembelajaran 
Fisika 1 1 2         

22 KPN 14228 IPA Sekolah 2  2         
23 KPN 14129 Listrik Magnet 3  3         
24 KPN 14130 Fisika Kuantum 2  2         
25 KPN 14131 Fisika Sekolah I  3  3         
26 KPN 14132 Eksperimen Fisika Sekolah I   2 2         
27 KPN 14133 Fisika Statistik 2  2         
28 KPN 14034 Seminar Fisika 2  2         
29 KPN 14235 Fisika Sekolah II 3  3         
30 KPN 14236 Eksperimen Fisika Sekolah II  2 2         
31 KPN 14237 Sejarah Fisika 2  2         
32 KPN 14238 Bahasa Inggris Fisika  2  2         
33 KPN 14239 Pendahuluan Fisika Inti 2  2         
34 KPN 14240 Pendahuluan Fisika Zat Padat 2  2         
 Jumlah   79 15   9  15  13  14 13      
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) pilihan  

1 KPN 14241 Fisika Komputasi 1 1 2         
2 KPN 14242 Fisika Lingkungan 2  2         
3 KPN 14143 Fisika Nuklir 2  2         
4 KPN 14144 Fisika Material 2  2         
5 KPN 14145 Fisika Biomedik  2  2         
6 KPN 14246 Elektronika Lanjut  2  2         
7 KPN 14147 Fisika Kebumian Lanjut  2  2         
8 KPN 14248 Kewirausahaan  2  2         
9 KPN 14149 Elektronika Praktis  1 1 2         
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan  16 2 18      8 10  

  Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus 
diambil   10            4 6    

TOTAL SKS   144 21 21 21 21 21 19 10 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah  
 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 
1 Agama Islam Mata kuliah ini membahas konsep ketuhanan dalam 

Islam, hakikat manusia menurut Islam, hukum, hak 
asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, etika, 
moral dan akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
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seni dalam Islam, kerukunan antar umat beragama, 
masyarakat madani dan kesejahteraan umat, 
kebudayaan Islam dan sistem politik Islam. 

2 Agama Kristen  Mata kuliah ini membahas konsepsi manusia 
menurut kekristenan, konsepsi tuhan menurut iman 
Kristen, nilai dan moral Krsitiani, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam Kristen, peran umat 
Kristem dalam masyarakat, budaya berfikir dan 
bertindak kritis, peran generasi muda Kristen dalam 
politik, peran agama Kristen dalam penegakkan 
hukum yang adil dan benar serta kerukunan antar 
umat beragama. 

3 Agama Katolik  
 

Mata kuliah ini membahas Tuhan Yang Maha Esa 
dan ketuhanan, filafat ketuhanan, manusia dan 
moral, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 
Katolik, agama dan kerukunan, masyarakat-
iman/gereja yang memasyarakat, budaya, serta 
politik dan hukum. 

4 Agama Buddha  
 

Mata kuliah ini membahas Tuhan Yang Maha Esa 
dan ketuhanan, manusia, moral, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam Buddha, kerukunan antar 
umat beragama, masyaakat, budaya, politik dan 
hukum. 

5 PAgama Hindu  Mata kuliah ini membahas Tuhan Yang Maha Esa, 
manusia, etika (moralitas), ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam perspektif  Hindu, 
kerukunan hidup umat beragama, masyarakat, 
budaya sebagai ekspresi pengamalan ajaran Hindu, 
politik menurut perspektif Hindu, hukum dalam 
kerangka penegakan keadilan dan hukum dalam 
kerangka penegakan keadilan. 

6 Agama Kong Hu Cu 
 

Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 
bekal  ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap 
pribadi yang baik. Dengan pemahaman yang baik 
terhadap ajaran agama, segala aktivitas yang mereka 
lakukan didasari pada tuntunan agamanya. 

7 Pendidikan Pancasila 
 

Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
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Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

8 Pendidikan 
Kewarganegaraan  
 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah 
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

9 Bahasa Indonesia  
 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan 
keilmuwan. Keterampilan berbahasa lisan dan 
tulisan didasari oleh penguasaan konsep dan fungsi 
bahasa, ragam bahasa, ejaan yang disempurnakan, 
kalimat efektif, paragraf, dan menulis karya ilmiah.  

10 Bahasa Inggris  
 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 
baik lisan maupun tulisan. Materi kuliah dirancang 
untuk memberikan peluang kepada mahasiswa 
untuk terlibat aktif dalam berbicara menggunakan 
bahasa Ingris di kelas dan menggunakannya secara 
kreatif terutama dalam konteks pengajaran. 
This is one of the subjects offered by FKIP Riau 
University to all of its students. This subject aims to 
provide materials to help students develop their 
conversational fluency. The materials are designed to 
provide opportunities for students to engage in real 
talk in the classroom, and to use the language 
creatively and purposefully. 

11 Kuliah Kerja Nyata (KKN)   
 

Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat.  
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengalaman 
langsung pada mahasiswa dalam kehidupan 
bermasyarakat di luar kampus. Mahasiswa juga 
diharapkan mampu mengaplikasikan  pengetahuan 
yang diperoleh di lingkungan masyarakat tempat 
melaksanakan KKN. 
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12 Budaya Melayu  
 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan 
masyarakat, dan mendorong penguatan kembali 
budaya melayu menuju masyarakat bermarwah, 
bermartabat dan memiliki daya saing dalam kancah 
dunia global.Mata kuliah ini membahas konsep jati 
diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos dan 
budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat 
Melayu, teknologi Melayu, adat pantang larang 
Melayu, seni dan budaya Melayu, makanan dan 
minuman Melayu, permainan tradisional Melayu, 
pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat 
Melayu, dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

13 Pendidikan Lingkungan 
 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

14 Landasan Pendidikan  
 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawasan manusia, 
hakekat pendidikan dan unsur-unsurnya, landasan 
pendidikan (landasan filsafat, landasan psikologis, 
landasan social, landasan iptek), lingkungan 
pendidikan, aliran dan masalah pendidikan, 
pendidikan masa depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan nasional. 

15 Perkembangan Peserta 
Didik  
 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam 
memahami perkembangan mencakup: perspektif 
biologis, behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; 
konsep dan tugas perkembangan berdasarkan 
tahapan perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup: perkembangan fisik dan motorik, 
kognitif, bahasa, social, emosional, moral, 



 

  Universitas Riau 338 

 

kemandirian serta perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada peserta didik 
pada setiap tahap usia anak dan remaja. 

16 Pengelolaan Pendidikan  
 

Mata Kuliah ini mencakup kajian tentang konsep 
dasar ilmu manajemen pendidikan, 
pengorganisasian pendidikan; kepemimpinan 
pendidikan, dan supervisi pendidikan. Kajian 
tentang konsep dasar ilmu manajemen pendidikan 
mencakup sejarah perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, prinsip-
prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan; 
serta pengelolaan kelas (classroom management). 

17 Bimbingan Dan Konseling  
 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep 
dasar Bimbingan Konseling (BK) mencakup; latar 
belakang diperlukannya BK di sekolah, Sejarah BK 
di Indonesia; pengertian, tujuan, fungsi, prinsipdan 
azas BK; landasan bimbingan konseling; bidang dan 
jenis layanan BK di sekolah serta layanan bimbingan 
belajar bagi siswa sekolah menengah. 

18 Pengembangan Profesi Guru  
 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciriprofesi, kodeetik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar 
kompetensi guru serta peraturan perundang-
undangan tentang profesi guru, penilaian kinerja 
guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB). 

19 Telaah Kurikulum Dan 
Perencanaan Pembelajaran 
Fisika   
 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal 
kepada mahasiswa calon guru tentang konsep-
konsep kurikulum pembelajaran secara umum, 
khususnya yang berlaku saat ini. Cakupan mata 
kuliah ini mengkaji filosofi, landasan, dan 
perkembangan kurikulum. Menelaah standar isi 
kurikulum bidang studi Fisika yang berlaku. 
Menganalisis materi lingkup dan kedalaman isi 
setiap pokok materi fisika. Menyusun silabus. 
Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran 
dari kompetensi dasar. Menguraikan materi pokok 
dan menyusun strategi, pendekatan, metode dan 
sumber belajar dalam bentuk rencana 
pembelajaran.  Merancang bahan ajar dan LKS  yang 
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sesuai dengan tuntutan kurikulum mata pelajaran 
fisika SMA.  
Buku Rujukan: 
1. Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2001. 

Kebijakan Pendidikan Menengah Umum. Jakarta: 
Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 

2. Sanjaya, Wina, 2006, Strategi Belajar 
Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
Bandung. 

3. Edwards, H. Cliford, et.all. 1988. Planning, 
Teaching, and Evaluating: A Competency 
Approach. Chicago: Nelson-Hall. 

4. Nasution, S., 1995, Mengajar Dengan Sukses, 
Bumi Aksara, Jakarta. 

5. Kemendikbud, 2013, Dokumen Kurikulum 
Pendidikan 2013, Kemendikbud Republik 
Indonesia. 

6. Permendikbud, 2013. No 64 tentang standar Isi, 
No 65 tentang standar Proses, No 66 tentang 
standar Penilaian, No 69 tentang Kurikulum 
SMA-MA, No 70 th 2013 tentang Kerangka 
Dasar dan struktur Kurikulum, No 71 tentang 
Buku Teks Pelajaran, No 81 tentang 
Implementasi Kurikulum, Kemendikbud RI. 

20 Strategi Pembelajaran  Fisika  
 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep, teori 
prinsip strategi pembelajaran fisika yang mengkaji 
tentang: konsep dasar strategi pembelajaran; 
hakikat, ciri dan komponen pembelajaran; 
kedudukan, pemeilihan dan penggunaan metode; 
landasan teori pembelajaran; pendekatan dan model 
pembelajaran; interaksi belajar mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik; keterampilan dasar 
mengajar, Pelaksanaan perkuliahan menggunakan 
pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah, 
tanya jawab, dan diskusi, latihan praktek 
keterampilan dasar mengajar. Media pembelajaran 
menggunakan power point, alat peraga 
pembelajaran fisika dan LKM.  Penilaian hasil belajar 
mahasiswa melalui kuis,  UTS dan UAS, tugas.  
Buku Rujukan: 
1. Suryosubroto, B., 1997, Proses Belajar Mengajar, 

Rineka Cipta, Jakarta. 
2. Johnson, E.B.,  2007, Contextual Teaching and 

Learning, MLC, Bandung. 
3. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2004, 

Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta. 
4. Syaiful Bahri Djamarah, 2005, Guru dan Anak didik, 
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Rineka Cipta, Jakarta. 
5. Kemendiknas, 2013. Materi pelatihan Guru, 

Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta. 
21 Media Pembelajaran  Fisika 

 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal 
kepada mahasiswa calon guru untuk memahami 
konsep-konsep media pembelajaran dan 
kemampuan untuk mengembangkan dan 
menggunakannya dalam proses pembelajaran Fisika 
SMA. Cakupan materi antara lain: fungsi, kriteria, 
macam media pembelajaran. Dasar pemilihan media 
pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran 
dan teknik penggunaan media pembelajaran baik 
secara konvensional maupun TIK. 
Buku Rujukan: 
1. Anwar, Miftakhul., 2013. Pengembangan 

Keterampilan Pembuatan Alat Peraga 
Pembelajaran Sains Melalui Pemanfaatan Bahan-
Bahan Sederhana pada Diklat Guru Mapel Sains 
Madrasah Ibtidkiyah, surabaya. Kemenag. go. 
id%2Ffile%2Fdokumen2F Konsep 
AlatIPASdrhana.pdf.  

2. Arsyad, Azhar, 2007. Media Pembelajaran, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 

3. Sadiman, Arief .S., dkk., 2011. Media Pendidikan, 
PT Raja Persindo Persada. Jakarta. 

4. Yasin, Sanjaya., 2012.Pengertian Alat Peraga 
Makalah Definisi Jenis Tujuan Kekurangan dan 
Kelebihan, 
http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertia
n-alat-peraga.html. 

5. Yuliandari, Karina., 2012.Media sebagai Alat 
bantu Pengajaran Fisika, Universitas Ahmad 
Dahlan. 
http://karinayuliandari.blogspot.com/2012/10
/media-sebagai-alat-bantu-
pengajaran.htmlPendidika Fisika. 

22 Penilaian Pembelajaran 
Fisika  
 

Mata kuliah in imembahas: penilaian autentik: 
dasar, prinsip, syarat,  tujuan dan fungsi penilaian, 
ciri, jenis, strategi dan jenis tagihan. Selesai 
mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan 
mampu memahami prinsip-prinsip penilaian 
pembelajaran dan mengembangkan teknik penilaian 
autentik pembelajaran fisika di sekolah yang relevan 
dengan standar nasional. Dalam perkuliahan ini 
dibahas mengenai: Konsep Dasar Penilaian 
Pembelajaran; Standar Nasional Penilaian 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/pengertia
http://karinayuliandari.blogspot.com/2012/10
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Pendidikan; Aspek-aspek penilaian meliputi 
penilaian Ranah kognitif (C1-C6), afektif, dan  
psikomotor; Teknik Penilaian Tes dan Non Tes; 
Analisis Instrumen Tes; Pengolahan Hasil Penilaian; 
Interpretasi, pemanfaatan dan pelaporan hasil 
penilaian. Strategi perkuliahan menerapkan metode 
latihan yang diawali dengan memberi informasi 
tentang materi penilaian hasil belajar yang 
dirancang dan dikembangkan. Fokus latihan adalah 
merancang berbagai penilaian hasil belajar. 
Penilaian hasil belajar mahasiswa melalui UTS dan 
UAS, tugas, penyajian dan diskusi. Media yang 
digunakan LCD, Silabus dan Buku-Buku Fisika/IPA 
yang relevan. 
Buku Rujukan: 
1. Asmawi Zainul. 1997.  Penilaian Hasil Belajar. 

Pusat Antar Universitas. Dirjen Dikti, 
Depdikbud, Jakarta. 

2. Suharsimi Arikunto. 2003. Dasar-Dasar Evaluasi 
Pendidikan. Edisi Revisi. Penerbit PT Bumi 
Aksara, Jakarta. 

23 Praktik Pengajaran Fisika  
 

Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa 
dalam hal; menyusun rencana  pembelajaran (RPP 
dan LKS, media dan penilaian). Melaksanakan 
pembelajaran pada kelas mikro. Mengobservasi, 
menilai, dan merefleksi pembelajaran proses 
pembelajaran mikro.  
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah 

kependidikan  
Buku Rujukan: 
1. IGAK Wardani dkk. 1997.  Panduan Praktek 

Mengajar. Pusat Antar Universitas. Dirjen Dikti, 
Depdikbud: Jakarta. 

2. Aiken, Lewis R. 1994. Psychological Testing and 
Assesment.Allyn and Bacon: Boston 

3. Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya. Rineka Cipta: Jakarta. 

24 Pengamatan Lapangan 
Pesekolahan (PLP) 
 

Mata Kuliah ini untuk melatih kemampuan 
mahasiswa dalam mengobservasi sekolah tentang 
lingkungan fisik organisasi, administrasi, lingkungan 
sosials ekolah pengamatan peserta didik dalam 
kegiatan ekstrakurikuler. Menulis laporan 
pengamatan. Mahasiswa melakukukan pengamatan 
proses pembelajaran di kelas berdasarkan 
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perangkat pembelajaran yang digunakan guru 
seperti strategi pembelajaran,  sistem evaluasi, 
rancangan  RPP, media pembelajaran dan bahan 
ajar. Menulis laporan pengamatan. Mahasiswa 
melakukan kegiatan praktek/latihan mengajar 
dengan bimbingan guru pamong dan dosen 
pembimbing: Mengajar terbimbing di depan kelas, 
mengajar mandiri di depan kelas, ujian praktek 
mengajar, melaksanakan tugas-tugas pendampingan 
peserta didik danmembuat portofolio. 

25 Inovasi Pendidikan  
 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran 
inovatif tersebut dalam berbagai dimensi kurikulum 
dan pembelajaran sains terutama fisika. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan kemampuan 
tersebut mahasiswa diajak mengkaji berbagai 
pengertian inovasi, perbedaan inovasi dengan 
perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia maupun di 
luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam pendidikan sains terutama fisika, sehingga 
mahasiswa bisa mengembangkan alternatif baru 
dalam pendidikan sains/fisika. Kegiatan 
perkuliahan dilaksanakan selama 14-16 kali 
pertemuan, disamping tugas terstruktur,  dan 
mahasiswa juga diberikan arahan untuk melakukan 
eksplorasi secara mandiri terhadap berbagai 
perubahan dan perkembangan pendidikan 
sains/fisika melalui berbagai sumber. Perkuliahan 
diberikan menggunakan pendekatan SCL (student 
centered learning) melalui metode  penugasan dan 
presentasi makalah serta diskusi. Penilaian 
terhadap pencapaian indikator kompetensi 
mahasiswa dalam mata kuliah ini lebih domninan 
pada penilaian makalah dan presentasi disamping  
ujian tengah serta akhir semester. 

26 Penelitian Pendidikan  
 

Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, di mana mahasiswa selain diberikan teori-
teori yang berhubungan dengan penelitian, mulai 
dari penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian 
sampai pada pengolahan dan pelaporannya, 
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meliputi Domain Penelitian Pendidikan, jenis-jenis 
penelitian pendidikan, dasar-dasar penelitian 
pendidikan, permasalahan penelitian, variabel 
penelitian, kajian teori dari sumber belajar, 
rumusan hipotesis (jika ada), teknik sampling, 
indikator dan instrumen penelitian, 
validitasdanreliabilitasinstrumen, teknik analisis 
data penelitian, pelaporan publikasi, dan review 
hasil penelitian. 
Buku Rujukan: 

1. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: 
Suatu Pendekatan Praktek. : Rineka Cipta; 
Jakarta. 

2. Bagdan, Robert C and Biklen, Sari Knopp.2007. 
Research For Education: An Introduction to 
Theories and Methods.Allyn and Bacon Inc.; 
Boston. 

3.  Creswell, John W, 2008. Educational Research: 
Planning, Conducting, And Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research, Third 
Edition,  Pearson: Merrill Prentice Hall; 
Columbus. 

4. Sukmadinata, Nana Syaodih 2005. Melodologi 
Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya; 
Bandung.  

5. Stringger, Ernest T. 2007.  Action Research .  
Sage Publications; London. 

6. Wiriaatmadadja, Rochiati 2007.  Metoda 
Penelitian Tindakan Kelas.  PT. Remaja 
Rosdakarya; Bandung. 

7. FKIP, Universitas Riau. 2010. Panduan Penulisan 
Karya Ilmiah,  FKIP Universitas Riau; 
Pekanbaru. 

8. Azhar. 2010. Penelitian Pendidikan Fisika. Prodi 
Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau; 
Pekanbaru. 

27 Statistik Pendidikan  
 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar 
statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan 
non parametrik), skala pengukuran data, ukuran 
tendensi sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik dan diagram) 
dan ukuran variasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan baku dan varians; Statistik inferensial 
meliputi: Konsep statistik parametrik dan non 
parametrik, probobalilitas dan distribusinya, 
Distribusi Normal Baku, Uji Persyaratan Statistik 



 

  Universitas Riau 344 

 

parametrik (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu 
arah, dan pengolahan data dengan computer (Excell 
dan SPSS) 
Prasyarat: telah mengikuti  mata kuliah 
Matematika Dasar 
Buku Rujukan: 
1. Anas Sudijono. 2008. Pengantar Statistik 

Pendidikan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 
2. Boediono dan Wayan Koster. 2002. Teori dan 

Aplikasi : Statistika dan Probabilitas. Remaja 
Rosdakarya: Bandung. 

3. Sudijono, A. 2005. Pengantar Statistik 
Pendidikan.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

4. Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. 
Alfabeta: Bandung. 

5. Trihendradi, C. 2009. Langkah mudah 
Menguasai Statistik Menggunakan SPSS. 
Penerbit Andi: Yogyakarta. 

28 Skripsi  
 

Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu: (1) Memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum 
dan mengaplikasikan semua pengalaman 
pendidikan; (3) Menyelesaikan masalah dalam 
bidang keahlian/bidang studi secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi 
yang akurat dan didukung analisis yang tepat; dan 
(4) Mengkomunikasikan dan menuangkannya dalam 
format yang digunakan dikalangan masyarakat 
ilmiah. 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Seminar 
Fisika 

29 Matematika Dasar  
(3 SKS) 
 

Mata kuliah ini membahas dasar kalkulus diferensial 
fungsi satu variabel yang membahas konsep, 
teorema, algoritma secara intuitif dan penerapannya 
pada berbagai masalah konsep fisika. Topik-
topiknya melitputi: sistem bilangan real, fungsi limit, 
fungsi turunan, fungsi satu perubahan, fungsi 
trigonometri, fungsi eigen, grafik, teorema nilai rata-
ratadan penerapannya. Dasar kalkulus integral, 
integral tertentu, integral tak tentu, integral tak 
wajar dan penerapannya (pada konsep fisika). Deret 
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pangkat dan penerapannya. 
30 Biologi Dasar  

 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan 
prinsip-prinsip pokok tentang biologi sebagai ilmu, 
metode ilmiah dalam biologi. Struktur dan unit sel 
transportasi materi di dalam set dan lingkungannya, 
proses alimentasi. Transpor materi pertukaran gas, 
respirasi set, genetika molekuler, sintesa protein, 
konsep ekosistem, teori evolusi. Mata kuliah 
inidiintegrasikan dengan praktikum yang memuat 
tentang: pengenalan mikroskop, pembuatan sediaan 
basah dan pewarnaan, pengamatan sel, jaringan, 
organ pada tumbuhan dan hewan, metabolisme, 
pembelahan sel, reproduksi pada tumbuhan dan 
hewan, genetika, keanekaragaman dan klasifikasi, 
serta ekologi. 
Buku Rujukan: 

Kimbal, J.W. 1983. Biology. Addison Wesley, USA. 
31 Kimia Dasar  Perkuliahan ini memberikan pengetahuan 

mendalam tentang kimia dalam stoikiometri. 
Energitika dan kesetimbangan dalam sistem kimia 
serta pengantar struktur atom, struktur molekul dan 
sifat materi ditinjau dari teori molekuler, sehingga 
dapat memecahkan permasalahan kimia dan sadar 
akan keterkaitan kimia dengan berbagai bidang IPA 
serta dapat menunjukan peran kimia dalam 
masyarakat dan sumbangan kimia dalam kemajuan 
teknologi. Mata kuliah ini diintegrasikan dengan 
praktikum yang meliputi: pemisahan dan 
pemurnian zat, tes nyala unsur, reaksi kimia, hukum 
kekekalan massa, elektrolit dan elektrolisa, 
penggolongan senyawa dengan menggunakan 
indikator dan indikator penentuan pH. 
Buku Rujukan: 
1. Keenan, Kleinfelter, Wood A. 1986. Kimia untuk 

Universitas. Alih bahasa Hadyana Pudjaatmaka, 
Erlangga, Jakarta. 

2. Whitten, K.W., K.D Gailey and R.E. Davis. 1988. 
General Chemistry. Holt, Rinehart and Winston, 
New York. 

32 Laboratorium Fisika 
Sekolah  

Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan bekal 
kepada mahasiswa calon guru untuk memiliki 
kompetensi yang memadai dalam mengelola 
Laboratorium Fisika SMA sebagai salah satu sumber 
belajar bagi peserta didik, khususnya yang berkaitan 
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dengan aspek praktikum. Dalam mata kuliah ini, 
dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan 
fungsi labor sebagai pendukung kegiatan 
pembelajaran, yang meliputi aspek pengelolaan dan 
pemanfaatannya. 

 
Buku Rujukan: 
1. Omang Wirasasmita. 1989. Pengantar 

Laboratorium Fisika. Jakarta: Depdikbud Proyek 
Pengembangan LPTK, Dirjen Dikti. 

2. Moh Amien. 1988. Buku Pedoman Laboratorium 
dan Petunjuk Praktikum Pendidikan IPA Umum 
(General Science) untuk Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan. Jakarta: Proyek 
Pengembangan LPTK, Dirjen Dikti, Depdikbud. 

3. Mohamad Nur. 2000. Buku Panduan 
Keterampilan Proses dan Hakikat Sains, 
Surabaya: Penerbit University Press. 

4. Sri Widyarti. 2005. Strategi Pengelolaan 
Laboratorium Biologi(Makalah), Padang: 
Jurusan Biologi FMIPA UNP, 29 Agustus – 2 
September 2005. 

33 Fisika Dasar  I  
 

Mata Kuliah ini membahas tentang mekanika, 
meliputi kinematika, dinamika dan fluida, serta 
Thermodinamika, mata kuliah ini merupakan 
matakuliah dasar bagi mata kuliah fisika-fisika 
lanjut. Pelaksanaan kuliah menggunakan 
pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah, 
tanya jawab, diskusi,  pendekatan inkuiri dalam 
rangka penyelesaian tugas dan penyajian makalah 
yang dilengkapi dengan penggunaan software 
power point, animasi fisika dan alat peraga. 
Penilaian hasil belajar mahasiswa selain melalui 
UTS dan UAS, juga dilakukan penilaian terhadap 
tugas, penyajian dan diskusi. 
Buku Rujukan: 
5. Halliday, D., Resnick, 

R., and Walker, J.2010, Fisika Jilid I (Terjemahan 
Euis Sustini, Sparisoma Viridi, Ferry Iskandar, 
Fatimah Arofiati Noor), Edisi ke Tujuh, Erlangga, 
Jakarta. 

6. Giancoli, D.C., 2001, 
Fisika Jilid I, Edidsi kelima (Terjemahan Yuhliza 
Hanum) Erlangga, Jakarta. 

7. Alonso, M.,and E.J. 
Finn, 1992, Dasar-dasar fisika Universitas Jilid I, 
Edisi kedua, (Terjemahan Prasetio, L., and K. 
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Hadi), Erlangga Jakarta. 
8. Young, H.D., and R.A. 

Freedman., 2002, Fisika untuk Universitas Jilid I, 
Edisi kesepuluh, (Terjemahan Endang Juliatuti), 
Erlangga, Jakarta. 

34 Eksperimen Fisika Dasar I  
 
 

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk melatihkan 
keterampilan psikomotor mahasiswa melakukan 
kegiatan percobaan yang berhubungan dengan 
konsep  Fisika Dasar I, dengan harapan mahasiswa 
dapat memahaminya secara benar dan mendalam 
berdasarkan bukti hasil percobaan yang dilakukan. 
Mata kuliah ini membahas tentang percobaan yang 
meliputi konsep Mekanika:(Pengukuran Dimensi dan 
Massa Jenis, Kesetimbangan  Statik, Gesekan, 
Lenturan Batang, Bandul Matematis, dan Konstanta 
Pegas), Thermodinamika: (Kalor Jenis Zat), dan 
Gelombang Bunyi (Resonansi Gelombang Bunyi) atau 
disesuaiakna dengan alat praktikum yang 
tersedia.Pelaksanaan kuliah dilakukan melalui 
praktikum yang disesuaikan dengan  teori dalam 
Fisika Dasar 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa 
dilakukan  terhadap sikap, keterampilan dalam 
praktikum, laporan praktikumdan tes unjuk kerja. 
Buku Rujukan:  
1. Tim Lab Pend. Fisika, 2013. Penuntun Praktikum 

Fisika Dasar. Lab. Pendidikan Fisika. 
2. Hikam, M., Prasetyo, P.B., dan Saleh, D. 2005. 

Eksperimen Fisika Dasar untuk Perguruan 
Tinggi. Prenada Media, Jakarta. 

3. Halliday, D., Resnick, 
R., and Walker, J.2010, Fisika Jilid I (Terjemahan 
Euis Sustini, Sparisoma Viridi, Ferry Iskandar, 
Fatimah Arofiati Noor), Edisi ke Tujuh Erlangga, 
Jakarta. 

4. Giancoli, D.C., 2001, 
Fisika Jilid I, Edidsi kelima (Terjemahan Yuhliza 
Hanum) Erlangga, Jakarta. 

5. Young, H.D., and R.A. 
Freedman., 2002, Fisika untuk Universitas Jilid I, 
Edisi kesepuluh, (Terjemahan Endang Juliatuti), 
Erlangga, Jakarta. 

35 Dasar-Dasar Pendidikan 
MIPA  
 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep, prinsip 
dan teori yang mendasari pendidikan  IPA  serta 
kaitanya dengan Matematika dan teknologi yang 
mengkaji tentang: hakekat  dan  karakristik IPA dan 
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keterkaitan IPA dengan Matematika dan teknologi,  
tujuan pendidikan IPA, teori-teori belajar dan 
penerapannya dalam pembelajaran MIPA, metode 
dan pendekatan dalam pendidkan MIPA, faktor yang 
mempengaruhi IPA Sekolah dan masalah 
perkembangan pendidikan IPA. Pelaksanaan 
perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori 
dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi 
serta presentasi makalah. Media pembelajaran 
menggunakan power point dan LKM.  Penilaian hasil 
belajar mahasiswa melaluikuis, tugas makalah, UTS 
dan UAS. 
Buku Rujukan: 
1. Tim Pekerti MIPA, 2000. Hakikat Pembelajaran 

MIPA dan Kiat Pembelajaran Biologi di 
Perguruan Tinggi. Proyek Pengembangan  
Universitas Terbuka Dirjen Dikti Depdiknas, 
Jakarta. 

2. Suciati, Prasetya Irawan, 2001. Teori Belajar dan 
Motivasi. Pusat Antar Universitas untuk 
Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas 
Instruksional Dirjen Dikti Depdiknas. 

3. Nasution,S., 2005. Berbagai Pendekatan dalam 
Proses Belajar dan Mengajar, Bumi Aksara, 
Jakarta. 

4. Oemar Hamalik, 2004. Perencanaan Pengajaran 
Berdasarkan Pendekatan Sistem. Bumi Aksara, 
Jakarta. 

36 Fisika Dasar II  Dalam perkuliahan ini dibahas konsep muatan 
listrik, gaya listrik, medan listrik, hukum Gauss, 
potensial listrik, hambatan dan arus listrik, 
rangkaian DC, kemagnetan, induksi 
elektromagnetik, osilasi elektromagnetik, rangkaian 
arus bolak balik, dan optik dasar. Setelah mengikuti 
perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan pengetahuan dasar kelistrikan, 
kemagnetan dan optik dasar, serta dapat 
mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk 
mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi. 
Buku Rujukan: 
1. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. 2005, 

Fundamental of Physics, 7th edition, John Wiley 
& Sons, Inc, New York. 

2. Giancoli, DC, 2001, Physics Vol II, Edidsi fifth 
(Translated Hanum Yuhliza) grants, Jakarta. 
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3. Alonso, M., and E.J. Finn, 1992, Fundamentals of 
physics University Volume I, Second Edition, 
(Translation Prasetio, L., and K. Hadi), grants 
Jakarta. 

4. Young, H.D., and R.A. Freedman., 2002, for 
University Physics Volume II, tenth edition, 
(Translation Endang Juliatuti), Grants, Jakarta. 

37 Eksperimen Fisika Dasar II  
 

Mata kuliah ini merupakan matakuliah dasar akademik bagi 
kelompok bidang kajian Fisika Dasar.Setelah mempelajari 
matakuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan 
psikomotor dalam melakukan percobaan  yang berhubungan 
dengan konsep Fisika Dasar II. Materi praktikum meliputi: 
Listrik Magnet (Jembatan Wheatstone, Rangkaian Seri-Paralel 
dan Multi Loop, Arus Listrik Bolak-Balik, Prinsip 
Transformator), Optik (Pemantulan Cahaya pada Cermin, 
Pembiasan Cahaya pada Lensa, Indeks Bias Cairan, dan 
Difraksi Cahaya) atau disesuaikan dengan alat eksperimen 
fisika dasar II yang tersedia.Pelaksanaan kuliah dilakukan 
melalui praktikum terkat teori pada mata kuliah Fisika Dasar 
II. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri dari penilaian 
sikap, keterampilan psikomotor,  laporan praktikum dan tes 
unjuk kerja sesuai percobaan yang telah dilakukan. 

Prasyarat :telah atau sedang mengikuti mata kuliah 
Fisika Dasar 2 

Buku Rujukan: 
1. Penuntun Eksperimen Fisika Dasar 2 
2. Hikam, M., Prasetyo, P.B., dan Saleh, D. 2005. 

Eksperimen Fisika Dasar untuk Perguruan 
Tinggi. Prenada Media, Jakarta. 

3. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J.2010, 
Fisika, Jilid 2(Terjemahan Euis Sustini, Agus 
Suroso, Fourier Dzar Eljabbar Latief, Fatimah 
Arofiati Noor, Priastuti Wulandari), Edisi ke 
Tujuh Erlangga, Jakarta. 

4. Giancoli, D.C., 2001, Fisika, Jilid 2, Edidsi kelima 
(Terjemahan Yuhliza Hanum) Erlangga, Jakarta 

5. Young, H.D., and R.A. Freedman, 2002, Fisika 
untuk Universitas, Jilid 2, Edisi kesepuluh, 
(Terjemahan Endang Juliatuti), Erlangga, Jakarta 

38 Fisika Matematika I   Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan fisika FKIP Universitas 
Riau. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki wawasan pengetahuan dan 
pemahaman yang baik terhadap berbagai metode 
dan teknik matematika, serta dapat 
menggunakannya dalam berbagai proses 
pemecahan masalah, baik yang terkait persoalan 
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matematika itu sendiri maupun yang terkait dengan  
persoalan Fisika. Dalam perkuliahan ini dibahas 
materi; Deret tak hingga, Bilangan Kompleks, 
Matrik, Difrential Partial dan Deret Fourier. 
Perkuliahan dilaksanakan menggunakan power 
point. Perkuliahan juga dilaksanakan interaktif 
melalui proses ceramah, diskusi, dan latihan. 
Penjelasan materi perkuliahan dilakukan melalui 
pendekatan pemecahan masalah terkait dengan 
persoalan-persoalan Fisika yang relevan. Tahap 
penguasan materi dievaluasi melalui 
penyelenggaraan tes unit (Ujian Blok) dan 
pemberian tugas dan Quis. 
Prasyarat: telah mengikuti  mata kuliah Matematika 

Dasar 
Buku Rujukan: 

1. Arfken, G., & Weber, H., 2005, Mathematical 
Methods for Physics, Sixth Edition, Academic 
Press, New York. 

2. Boas, M., L., 1983, Mathematical Methos in the 
Physical Sciences, Second Edition, John Wiley 
and Sons, New York. 

3. Wospakrik, H., J., 1993, Dasar-dasar 
Matematika untuk Fisika, Depdikbud, Jakarta. 

39 Fisika Matematika II  
 

Mata Kuliah ini merupakan lanjutan fisika 
matematika 1 yang membahas tentang vektor, 
Integral lipat II, III dan persamaan differensial serta 
penerapannya kedalam konsep fisika, mata kuliah 
ini merupakan matakuliah dasar bagi mata kuliah 
fisika-fisika lanjut. Pelaksanaan kuliah 
menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk 
diskusi, tanya jawab dalam penyelesaian persoalan, 
baik dalam bentuk materi matematik yang 
berhubungan dengan fisika maupun penerapannya. 
Penilaian hasil belajar mahasiswa selain melalui 
UTS dan UAS, juga dilakukan penilaian terhadap 
tugas dan kuis-kuis. 
Prasyarat:telah mengikuti mata kuliah Matematika 
Dasar 
Buku Rujukan: 
1. Arfken, G., & Weber, H., 2005, Mathematical 

Methods for Physics, Sixth Edition, Academic 
Press, New York. 

2. Boas, M., L., 1983, Mathematical Methos in the 
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Physical Sciences, Second Edition, John Wiley 
and Sons, New York. 

3. Wospakrik, H., J., 1993, Dasar-dasar Matematika 
untuk Fisika, Depdikbud, Jakarata. 

4. Armawi K Mundit, Kalkulus Dififerensial dan 
Integral  

5. Louis A Pipes-Low rence R,  Matematika 
Terapan untuk Para Insinyur dan Fisikawan.   

40 Mekanika 
 

Mata Kuliah ini mempelajari konsep keadaan gerak 
dari suatu sistem fisis, yang merupakan 
pengembangan dari materi Fisika Dasar. Konsep 
fisika yang digunakan daram hal ini banyak 
menggunakan konsepsi Newtonian tentang gerak. 
Selain itu juga diperkenalkan bentuk-bentuk 
perumusan umum Mekanika Lagrangian 
(persamaan Lagrange) dan Mekanika Hamiltonian 
(persamaan Hamilton). Rumusan mekanika 
Lagrangian dan mekanika Hamiltonian merupakan 
mekanika klasik yang juga dikenal sebagai jembatan 
untuk melangkah ke arah perumusan Mekanika 
Kuantum. 
Prasyarat:telah mengikuti mata kuliah: Fisika Dasar 

I dan Fisika Matematika.   
Buku Rujukan: 

1. Arya, A.P., 1998, Introduction to Classical 
Mechanics, second edition, Prentice-Hall, New 
Jersey. 

2. Marion, J. B., and Thornton, S.T., 1995, Classical 
Dynamics of Particles and Systems, Saunders 
College Pub., Fort Worth. 

3. Fowles, G.R., 1986, Analytical Mechanics, 4th ed., 
Sauders College Pub. 

41 Gelombang  
 

Mata kuliah ini merupakan dasar untuk mata kuliah 
fisika lanjutan yang membahas tentang hakekat 
gelombang satu dimensi, dua dimensi dan tiga 
dimensi yaitu: gelombang pada tali, gelombang 
bunyi dan gelombang elektromagnetik. Pelaksanaan 
perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori 
dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 
Pendekatan discovery dilaksanakan dengan 
menggunakan LKM. Media pembelajaran 
menggunakan  power point. Penilaian hasil belajar 
mahasiswa melaluikuis,  UTS dan UAS, tugas. 
Prasyarat : telah mengikuti mata kuliah Fisika 
Dasar I, Fisika Dasar II 
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Buku Rujukan: 
1. Alonso, M. 1992. Dasar-Dasar Fisika Universitas Jilid 

2 Seri Medan dan Gelombang. Erlangga, Jakarta. 
2. Anwar Dhani,  1990. Gelombang dan Optik. FMIPA 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
3. Giancoli, D.C. 2001. Fisika Jilid I dan II. Erlangga. 

Jakarta. 
4. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. 2005, 

Fundamental of Physics, 7th edition, John Wiley & 
Sons, Inc, New York. 

5. Young, H.D., and R.A. Freedman, 2002, Fisika untuk 
Universitas Jilid 1, Edisi kesepuluh, (Terjemahan 
Endang Juliatuti), Erlangga, Jakarta. 

42 Elektronika Dasar  
 

Mata kuliah ini merupakan bagian dari fisika 
terapan yang bertujuan memberikan pemahaman 
tentang konsep-konsep elektronika dasar sebagai 
pilar kemajuan teknologi elektronika. Cakupan 
materi dalam elektronika dasar membahas 
elektronika linier yaitu: rangkaian DC dan AC, 
peranti elektronika, teori semikonduktor, teori dan 
rangkaian dioda, rangkaian dioda sinyal kecil, dioda 
khusus, transistor bipolar, transistor  FET (JFET, 
MOSFET), Thyristor, dan Op-Amp. Kegiatan kuliah 
dilakukan dengan sistem Student Center Learning 
(SCL) dengan menerapkan strategi Kooperatif 
learnig, PBL melalui metode diskusi informasi, 
demonstrasi, eksperimen, dan  pemberian tugas 
yang berhubungan dengan elektronika linear. 
Penilaian meliputi penilaian kognitif, sikap, dan 
psikomotor yang diberikan dalam bentuk 
pemberian kuis, tugas, ujian tengah semester dan 
ujian akhir semester.  
Prasyarat: telah mengikuti  mata kuliah Fisika 

Dasar 2 dan Matematika Dasa 
Buku Rujukan: 
1. Malvino, A.P., 2004, Prinsip-Prinsip Elektronika, 

terjemah Alb Joko Santoso, Buku satu dan buku 
dua, Salemba Teknika, Jakarta. 

2. Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo. 2008. 
Electricity and Electronics Fundamentals. 2nd 
Edition, The Fairmon Press. USA. 

3. Sinclair, Ian & John Dunton, 2007, Electronic and 
Electrical Servicing Consumer and commercial 
electronics, Second Edition, Elsevier, Great 
Britain. 

4. Rex Miller and Mark R. Miller, 2007, Electricity 
and Electronics for HVAC, McGraw-Hill 
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Companies, USA. 
5. Wasito, S., 2004, Vademekum Elektronika, Edisi 

Kedua, Gramedia, Jakarta. 
6. M. Rahmad, 2011, Elektronika Dasar 1, 

Pusbangdik UR, Pekanbaru. 
43 Eksperimen Elektronika 

Dasar  
 

Mata Kuliah inibertujuan memberikan keterampilan 
kepada mahasiswa dalam membuat rangkaian dan 
melakukan pengujian serta pengukuran tentang  
rangkaian DC dan AC peranti elektronika, rangkaian 
dioda, rangkaian dioda sinyal kecil, dioda khusus, 
transistor bipolar,  dan Op-Amp. Kegiatan kuliah 
dilakukan dengan sistem SCL menggunakan  metode 
eksperimen. Penilaian diberikan dalam bentuk 
peniaian sikap, keterampilan psikomotor, laporan 
praktikum dan tes unjuk kerja. 
Prasyarat: telah/atau sedang mengikuti mata 

kuliah Elektronika Dasar 
Buku Rujukan: 
1. Penuntun Eksperimen Elektronika Dasar 
2. Merujuk pada mata kuliah Elektronika Dasar 

44 Termodinamika 
 
 

Mata kuliah Termodinamika ini mengharapkan 
mahasiswa mampu menguasai berbagai pengertian 
dan hukum-hukum Termodinamika, serta 
penerapannya dalam berbagai proses 
Termodinamika. Cakupan materi perkuliahan 
tentang sifat termal benda/system meliputi:  Ruang 
lingkup Termodinamika (klasik). System dan 
lingkungan: keadaan system, variable 
Termodinamika, keseimbangan Termal, Hukum ke 
nol Termodinamika. Suhu :persamaan Keadaan, 
Skala suhu dan jenis Termometer, suhu gas ideal. 
Kekekalan energy dalam Termodinamika: Proses 
kuasistatis, usaha dan kalor, energy dalam, hukum 
pertama Termodinamika, kapasitas termal 
calorimeter, percobaan joule. Pengubahan kalor 
menjadi usaha: Siklus dan mesin, hukum kedua 
Termodinamika perumusan Kelvin-Planck dan efek 
Joule Kelvin. Strategi pembelajaran digunakan 
metode kulponsi, yaitu kombinasi antara kuliah 
mimbar diskusi dan latihan terbimbing. Penilaian 
diberikan dalam bentuk kuis, tugas, ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester. 
Prasyarat:  telah mengikuti mata kuliah Fisika 
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Dasar I dan II, Matematika Dasar, dan  
Fisika Matematika 

Buku Rujukan: 
1. M.W. Zelmansky dan R.H Dittman, 1986. Kalor 

dan Termodinamika(terjemahan theHouw 
Liong), Penerbit ITB Bandung. 

2. Inyoman Budikase, 1994.Termodinamika, 
UNIKA, Jakarta. 

3. W.S Nainggolan, 1994.Termodinamika teori dan 
soal Penyelesaian, Armico, Bandung, 

4. FW, Sears, 1959. Thermodinamics,The Kinetic 
Theory of Gases, and Statistical Mechanics, 
Addisen_Wesley Publishing company, USA. 

5. M. M Abbott. H.C. Van Ness, 1994. 
Termodinamika, Terjemahan Darmadi Kusno, 
Erlangga, Jakarta. 

6. Zulhelmi,2007. Termodinamika,Insan Cendikia, 
Pekanbaru. 

45 Fisika Modern  
 

Setelah mengikuti mata kuliah Fisika Modern ini, 
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan gejala-
gejala kuantum dan tingkah laku partikel dalam 
ruang lingkup mikroskopik menggunakan teori 
relativitas dan mekanika gelombang, serta 
aplikasinya dalam produk teknologi. Mata kuliah ini 
membahas : teori relativitas khusus, gejala-gejala 
fisika kuantum, struktur atom, dasar-dasar fisika 
kuantum, teori kuantum atom Hidrogen, konsep-
konsep dasar atom berelektron banyak, serta 
aplikasi konsep fisika modern dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. 
Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan 
melalui ceramah, tanya jawab, penugasan dan 
presentasi makalah produk teknologi yang 
dihasilkan oleh fisika modern. Keterampilan proses 
sains dan sikap saintifik dikembangkan melalui 
indirect teaching.  Penilaian dilakukan dengan 
memberikan tes berupa kuis di akhir satu bab atau 
beberapa bab dan ujian tengah serta akhir semester, 
dan penilaian terhadap tugas individu dan 
kelompok. 
Prasyarat:telah mengikuti  mata kuliah: Fisika 

Dasar I dan II, Matematika Dasar 
Buku Rujukan: 

1. Arthur Beiser, 2008. Konsep Fisika Modern. 
Erlangga Jakarta. 
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2. Kenneth Krane, 1992. Fisika Modern. UI Press 
Jakarta. 

3. Robert Eisberg, and Robert Resnick. 1985. 
Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, 
Nuclei, and Particles. John Wiley and Sons New 
York. 

46 Optik  
 

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep, hukum 
dan teori tentang sifat-sifat cahaya, jalannya sinar-
sinar dan pembentukan bayangan maya dan nyata 
pada cermin dan lensa serta memiliki kemampuan  
menganalisis penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari serta membahas tentang dispersi, alat-
alat optik, kisi difraksi, kuat cahaya dan fluks 
cahaya, prinsip-prinsip optik (refleksi, interferensi, 
difraksi dan polarisasi). Pelaksanaan perkuliahan 
menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk 
ceramah, tanya jawab, dan diskusi, latihan. Media 
pembelajaran menggunakan power point, alat 
peraga pembelajaran fisika dan LKM.  Penilaian hasil 
belajar mahasiswa melaluikuis,  UTS dan UAS, tugas.  
Prasyarat : telah mengikuti  mata kuliah Fisika 
dasar II 
Buku Rujukan: 
1. Goodman, Douglas, S. 1988. Basic Optikal 

Instrumensin Geometrical and Intrumental 
Optics. Edited by Daniel Malacara. Academic 
Press, Boston. 

2. Lilik Hendrajaya-dkk, 1979. Teori - Soal - 
Penyelesaian Optik, Ganeca Science Book Series, 
Bandung. 

3. Sutrisno, 1979. Fisika Dasar : Gelombang dan 
Optik, Penerbit ITB, Bandung. 

4. Sear. Zemansky. Optik dan Fisika Modern, 
Binacipta, Jakarta. 

47 Instrumentasi  
 

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep yang 
terkait dengan instrumen (alat-alat ukur) yang 
digunakan dalam pengukuran besaran fisika yang 
materinya yaitu: konsep pengukuran dan kesalahan, 
sistem satuan dan standar pengukuran, instrumen 
mekanik (seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, 
termometer, alat ukur waktu dll), instrumen listrik 
(instrumen DC dan instrumen AC, instrumen 
jembatan, osiloskop, pembangkit sinyal, instrumen 
digital), dan transduser. Kegiatan kuliah dilakukan 
dengan sistem SCL (Student Center Learning), 
sedangkan penilaian dilakukan dengan pemberian 
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kuis, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester yang berhubungan dengan materi mata 
kuliah instrumentasi. 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika dasar 

1 dan 2,  Matematika Dasar 
Buku Rujukan: 

1. Allan, S. Morris. 2001. Measurement and 
Instrumentation Principles, Third edition, 
Butterworth-Heinemann, India. 

2. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. 2005, 
Fundamental of Physics, 7th edition, John Wiley & 
Sons, Inc, New York. 

3. Helfrick , Albert D. and Cooper, William D. 1997. 
Modern Electronic Instrumentation and 
Measurement Techniques. Prentice Hall, New 
Delhi. 

4. Hendar S, Azizahwati, 2006, Alat Ukur Mekanik, 
Cendikia Insani, Pekanbaru. 

5. Rahmad, M. dan Azizahwati, 2008. Alat Ukur, 
Cendikia Insani, Pekanbaru. 

48 Fisika Kebumian Dan 
Antariksa 
 

Mata kuliah ini termasuk dasar akademik bagi 
kelompok bidang kajian Fisika Bumi dan Antariksa 
pada jenjang S-1 Program Studi Pendidikan Fisika. 
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan dapat menguasai konsep-konsep dasar 
fisika bumi dan Antariksa, dan memahami fenomena 
bumi melalui penelaahan gejala alam secara fisis. 
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang: sejarah 
bumi, Bentuk,Ukuran dan Gerak Bumi, Batuan dan 
Mineral, Lempeng Tektonik, Vulkanisme, Gempa, 
Hidrosfer, sungai dan erosi, pelapukan, Metoda 
Explorasi, Atmosfer, Tata Surya, Sistim Bumi-Bulan, 
Bintang, Galaksi. Perkuliahan menggunakan 
pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan 
tanya jawab, pendekatan inkuiri dalam rangka 
penyelesaian tugas dan penyajian makalah yang 
dilengkapi dengan penggunaan software power 
point, dan alat peraga. Penilaian hasil belajar 
mahasiswa selain melalui UTS dan UAS, juga 
dilakukan penilaian terhadap tugas, penyajian dan 
diskusi. 
Buku Rujukan: 
1. Reynolds J. M., 1998, An Introduction to Applied 

and EnvironmentalGeophysics, John Willey & 
Sons. 
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2. Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., 1990, 
Applied Geophysics, 2ndedition, Cambridge 
University Press. 

3. Noer Aziz Magetsari dkk, Geologi Fisik, Penerbit 
ITB. Bandung. 

49 Komputer Dalam 
Pembelajaran Fisika  
 

Mata kuliah bertujuan untuk memberikan 
kemampuan menerapkan teknologi komputer 
dalam pembelajaran fisika menggunakan aplikasi 
dan program komputer seperti makromedia flash, 
power point, mikrosoft exel, visio. Mahasiswa juga 
diharapkan mampu merancang sistem 
pembelajaran fisika berbasis e-learning. Perkuliahan 
terbagi atas penguasaan teori dan eksperimen 
menggunakan perangkat komputer. 
Prasyarat :  telah mengikuti mata kuliah fisika 
dasar I dan II 
Buku Rujukan: 
1. Abdul Kadir. 2007. Mudah Menjadi Programmer 

Delphi, Penerbit Yescom, Yogyakarta 
2. Allessi, S.M. &Trollip S.R. 2001. Multimedia For 

Learning: Method and Depelovment, Allyn & 
Bacon, Massacchusettts. 

3. JamaluddinHarun, et all. 2001. Pembangunan 
Perisian Multimedia Satu Pendekatan Sistematik. 
Venton Publishing (M) SDN BHD, Selangor Darel 
Ehsan. 

4. Priyanto Hidayatullah, et all. 2010. Making 
Educational Animation Using Flash: Membuat 
animasi pendidikan untuk memvusualisasikan 
materi pelajaran, Informatika, Bandung. 

5. Sigit Suyantoro. 2009. Aplikasi Cerdas 
Menggunakan Delphi. Penerbit Andi Ofset dan 
Wahana Komputer, Yogyakarta. 

6. YudhiMunadi. 2008. Media Pembelajaran 
Sebuah Pendekatan Baru. Gaung Persada. 

50 IPA Sekolah 
 

IPA Sekolah merupakan mata kuliah yang 
membahas gejala alam dan segala isinya terkait 
dengan materi IPA di Sekolah Menengah Pertama, 
yang bertujuan membantu mahasiswa menguasai 
materi IPA sehingga mampu menjadi guru IPA yang 
profesional.Secara umum Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) di SMP/MTs, meliputi bidang kajian energi 
dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup 
dan proses kehidupan. Kegiatan kuliah dilaksanakan 
dengan sistem SCL dimana mahasiswa 
diharapkanmencari tahu melalui kegiatan kuliah 
dengan metoda diskusi informasi, demonstrasi, 
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eksperimen. Penilaian diberikan dalam bentuk kuis, 
tugas, UTS dan UAS. 

 
Prasyarat : telah mengikuti  mata kuliah Fisika 

dasar 1 dan 2, Biologi dasar, Kimia Dasar 
dan Matematika Dasar 

Buku rujukan: 
1. Buku siswa kelas 7, 8, dan 9 terbitan 

Kemendikbud RI. 
2. Buku guru kelas 7, 8, dan 9 terbitan 

Kemendikbud RI. 
3. Buku rujukan pada fisika dasar, biologi dasar, 

dan kimia dasar. 
4. Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. 2005, 

Fundamental of Physics, 7th edition, John Wiley 
& Sons, Inc, New York. 

51 Listrik Magnet  
 

Setelah mengikuti mata kuliah Listrik dan Magnet, 
mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan 
medan listrik dan medan magnet, menjelaskan 
hubungan timbalbalik kedua medan dalam 
membentuk gelombang elektromagnetik serta 
menjelaskan aplikasi konsep-konsep-konsep 
elektrodinamik dalam produk teknologi. Membahas 
konsep umum medan elektrostatik dan medan 
magnetostatik menggunakan teorema-teorema 
vektor, prilaku kedua medan dalam material, 
memadukan kedua medan dalam menghasilkan 
konsep elektrodinamik, persamaan Maxwell dan 
aplikasinya dalam berbagai medium, serta 
penerapan konsep-konsep elektrodinamik dalam 
berbagai produk teknologi yang disajikan secara 
terintegrasi dalam setiap materi. Perkuliahan 
dilakukan 14-16 kali tatap muka melalui ceramah, 
tanya jawab, penugasan dan presentasi makalah. 
Penilaian dilakukan dengan memberikan tes berupa 
kuis di akhir satu bab atau beberapa bab dan ujian 
tengah serta akhir semester, dan penilaian terhadap 
tugas individu dan kelompok. 
Prasyarat:telah mengikuti  mata kuliah: Fisika 

Dasar II, Matematika Dasar 
Buku Rujukan: 

1. David J. Griffiths,1989.Introduction to 
Electrodynamics, Prentice-Hall Inc. 

2. Hyatt, 1999. Elektromagnetika Teknologi, 
Penerbit Erlangga, Jakarta. 
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3. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. 
2008. Fundamentals of Physics (extended). 8th 
ed. John-Wiley and Sons. 

52 Fisika Kuantum  
 

Mata kuliah ini  bertujuan untuk memahami materi 
fisika lanjut yang berkaitan dengan kuantitas atom 
dan sub atom dengan cakupan materi antara lain; 
fungsi gelombang, persamaan schrÖdinger  bebas 
waktu, formalisme dan mekanika kuantum dalam 
tiga dimensi. Perkuliahan dilaksanakan dengan 
metode ekspositori dan  penugasan. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran digunakan media power 
ponit.  Penilaian dilakukan dengan cara memberikan 
tugas, quiz, uts dan uas. 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika 

Matematika I dan II, Fisika Modern. 
Buku Rujukan:  
1. David  J. Griffiths ,2005, Introduction to  

Quantum Mechanic, Pearson Education LTD, 
London. 

2. Hendrik F. Hameka, 2004, Quantum Mechanic; A 
conceptual Approach, Jonn Wile & Son, Canada. 

3. Agus P, 1997. Pengantar Fisika Kuantum, Citra 
Media, Surabaya, 

4. Arthur Beiser, 1983.Konsep Fisika Modern, 
erlangga, Jakarta. 

5. Garry Z, 2003. Makna Fisika baru dalam 
Kehidupan, LKPM, Yogyakarta. 

53 Fisika Sekolah I  
 
 

Mata kuliah fisika sekolah 1 bertujuan menyiapkan 
mahasiswa untuk terjun langsung menjadi seorang 
guru yang akan menerapkan berbagai konsep fisika 
tentang  kajian Mekanika Panas serta aplikasinya 
atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mata 
kuliah membahas tentang pengukuran, kinematika, 
dinamika, usaha dan energi, momentum linier dan 
tumbukan, kinematika dan dinamika rotasi, 
kesetimbangan, gerak periodik dan  fluida, teori 
kinetik gas dan termodinamika. Strategi perkuliahan 
ini lebih banyak menerapkan prinsip Tanya jawab 
dan diskusi yang sebelumnya diawali dengan 
memberikan ulasan singkat yang melatar belakangi 
pentingnya konsep yang akan diajarkan. Memberi 
gambaran tentang kemajuan ilmu pengetahuan 
dibidang sains yang berlandarkan dari kajian 
tentang gerak dan panas. Penyajian materi disertai 
dengan penggunaan media sederhana dalam 
eksperimen/demontrasi kelas dan pengajaran 
menggunakan beberapa model-model 
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pembelajaran. Penilaian dilakukan berdasarkan 
capaian mahasiswa terhadap Kuis, PR, Diskusi 
kelompok, UTS dan UAS. 
Prasyarat:telah mengikuti mata kuliah Fisika Dasar  
Buku Rujukan: 
1. Inany Furoidah, 1993. Fisika Dasar I, Buku 

Panduan Mahasiswa. Mekanika dan Panas. 
Gramedia Pustaka Utama. 

2. Giancoli, D.C., 2001, Fisika, Jilid I, Edidsi kelima 
(Terjemahan Yuhliza Hanum) Erlangga, Jakarta. 

3. Young, H.D., and R.A. Freedman, 2002, Fisika 
untuk Universitas, Jilid I, Edisi kesepuluh, 
(Terjemahan Endang Juliatuti), Erlangga, 
Jakarta. 

4. Buku Fisika SMA yang relevan 
54 Eksperimen Fisika Sekolah I  

 
Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan melaksanakan penyelidikan saintifik 
fisika sekolah SMP/SMA dalam ruang lingkup 
mekanika dan termodinamika bagi calon guru 
sains/fisika menggunakan perangkat percobaan kit, 
non kit dan media alternatif. Penyelidikan yang 
dijalankan meliputi: kinematika, dinamika, 
mekanika fluida serta termodinamika. Kegiatan 
perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan 
dengan metode demonstrasi dan latihan (drill). 
Penilaian dilakukan melalui ujian kinerja UTS 
maupun UAS serta portofolio.  
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika dasar 1
Buku Rujukan: 

Lilian C Mc Dermott. 1996. Physics by Inquiry. 
Volum II, John Wiley and Sons, Inc. New York.  

55 Fisika Statistik  
 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 
kemampuan pemahaman terhadap hubungan antara 
perilaku sistem partikel penyusun suatu zat secara 
mikroskopik dengan akibat yang ditimbulkannya 
pada skala makroskopik, serta memiliki 
kemampuan dalam menelaah sifat-sifat zat tersebut. 
Materi perkuliahan meliputi: pengantar distribusi, 
karakteristik sistem makroskopik dan 
kesetimbangan, konsep dasar probabilitas, deskripsi 
statistik sistem partikel, ensembel, sistem interaktif, 
statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-
Dirac dan aplikasinya.  
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika 
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Matematika I dan II, Fisika Modern, 
Termodinamika. 

Buku Sumber:  
1. Agus Purwanto.  2007.  Pengantar Fisika 

Statistik. Gramedia, Jakarta. 
2. Sears and Salinger. 1986. Thermodynamic, 

Kinetic Teori and Statistical Termodynamic. 
Addison Wesley, London.  

3. Pointon. 1967. An Introduction to Statistical 
Physics for Student. Longman, London. 

4. Reif, F. 1965. Statistical Physics. Berkeley 
Physics Course, New York.  

56 Seminar Fisika  
 
 

Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah 
wajib bagi mahasiswa pendidikan fisika dalam 
pengembangan ilmu-ilmu fisika. Mahasiswa 
diwajibkan mendalami suatu topik fisika dan 
mengembangkan konsep tersebut secara mendalam 
pada kajian teoretis dari hasil  penelusuran literatur 
(buku teks, jurnal, internet, dan penelitian). 
Kemudian topik tersebut disusun dalam sebuah 
laporan untuk kemudian diseminarkan di hadapan 
dosen dan mahasiswa 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah fisika dasar 
I dan II 
Buku Rujukan: 
1. Charles, C.M. 1980. Individualising instrukction. 

C.V. Mosby Company, Missouri. 
2. Haryanto. 1995. Pembelajaran Individual. IKIP 

Yogyakarta. Yogyakarta. 
3. Tim FKIP, 2011. Buku Panduan Penulisan Tugas 

Akhir, FKIP UR, Pekanbaru. 
4. Tim Prodi, 2012. Panduan Seminar Mata Kuliah 

Pendidikan Fisika, Prodi P. Fisika, FKIP UR, 
Pekanbaru. 

57 Fisika Sekolah II  
 
 

Tujuan mata kuliah ini adalah mempersiapkan 

mahasiswa untuk terjun ke dunia pendidikan sebagai 

pengajar tentang pokok bahasan fisika SMA terutama 

listrik dan magnet. Materi kajian diawali dengan gaya 

dan medan listrik berawal dari muatan titik, medan 

listrik pada plat, bola dan berbagai bentuk bangun yang 

lain Pembahasan dilanjutkan dengan Kemagnetan, listrik 
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arus searah dan bolak balik, Dengan memahami mata 

kuliah  fisika sekolah II ini akan dapat menjadikan 

landasan berpijak bagi mahasiswa untuk mengajarkan 

konsep listrik dan magnet di Sekolah Menengah Atas 

nantinya karena pada mata kuliah ini kajian tentang 

listrik dan magnet disajikan secara sederhana melalui 

diskusi. Tanya jawab, demontrasi  dan penugasan. Nilai 

akhir mahasiswa ditentukan dari kuis, PR, nilai diskusi, 

UTS dan UAS dengan mengikuti pola penilaian acuan 

patokan (PAP). 

Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika Dasar 2
Buku Rujukan: 
1. Sutrisno, 1983, Fisika Dasar , Listrik, Magnet dan 

Termofisika. ITB Bandung. Bandung. 
2. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. 

2008. Fundamentals of Physics (extended). 8th 
ed. John-Wiley and Sons. 

3. Sears dan Zemansky. 1987. Fisika untuk 
Universitas II. Bina Cipta Indonesia. Jakarta. 

4. Soeharto, 1992. Fisika Dasar II Bagian I : Listrik 
dan Magnet,PT Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta. 

5. Buku Fisika SMA yang relevan. 
58 Eksperimen Fisika Sekolah 

II  
 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan melaksanakan penyelidikan saintifik 
fisika sekolah SMP/SMA dalam ruang lingkup listrik, 
magnet, gelombang dan optik bagi calon guru 
sains/fisika menggunakan perangkat percobaan kit, 
non kit dan media alternatif. Penyelidikan yang 
dijalankan meliputi: listrik statis, magnet statis, 
elektrodinamika, listrik dinamis, getaran dan 
gelombang, serta cahaya dan optika. Kegiatan 
perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan 
dengan metode demonstrasi dan latihan(drill). 
Penilaian dilakukan melalui ujian kinerja UTS 
maupun UAS serta portofolio.  
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika dasar 

II 
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Buku Rujukan: 
Lilian C Mc Dermott. 1996. Physics by Inquiry. Volum 

I, John Wiley and Sons, Inc. New York. 

59 Sejarah Fisika  
 

Matakuliah ini dimaksudkan untuk memberikan 
wawasan perkembangan fisika sebagai suatu 
disiplin ilmu dan masalah serta pikiran-pikiran yang 
melatar belakanginya. Lingkup perkuliahan meliputi 
Fisika pada masa Babilonia dan Mesir Kuno, Fisika 
di Yunani Kuno, Perkembangan Fisika Klasik dan 
Fisika Modern. Disamping ujian tertulis mahasiswa 
diminta untuk mengkaji pustaka tentang topik yang 
menyangkut perkembangan suatu aspek fisika atau 
sumbangan suatu masyarakat terhadap 
perkembangan fisika dan mengkomunikasikan 
hasilnya dalam bentuk tulisan. 
Buku Rujukan: 
1. Richtmyer, Kennard, Lauritsen, 1955. 

Introduction to Modern Physics 5th Ed. McGraw-
Hill Book Company Inc, New York. 

2. Cajori F, 1968. A History of Physics. Duver 
Publication Inc, New York. 

3. Paul G.Hewitt,1993. Conceptual Physics 7th Ed. 
HarperCollins College Publisher. 

4. Trinklein, Holt, Reinehart, and Winston, Austin, 
1990. Modern Physics: Teachers Edition.  

5. Jacoubs, Boer, 1960. Sejarah Fisika. 
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60 Bahasa Inggris Fisika  
 

Dalam perkuliahan ini dibahas strategi untuk 
menentukan topik dan membuat sebuah kesimpulan 
dari artikel ilmiah, menulis secara ilmiah dan 
menggunakan Bahasa Inggris sebagai media 
pengantar pada pembelajaran Fisika. Setelah 
mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam 
penulisan dan pengajaran dibidang fisika, serta 
dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya 
untuk keperluan pengembangan pengetahuan fisika 
yang lebih tinggi terutama pada penulisan artikel 
ilmiah. 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Bahasa 
Inggris 
Buku Rujukan: 
1. Allen, J.P.B and Widdowson, H.G, 2005,  English 

in physical science,  London, Oxford University 
Press.  

2. Donovan, Peter, 1978, Basic English for science, 
Oxford University Press. 

3. Heaton, J. B. (John Brian), 1981, Using English in 
the classroom: a functional approach for 
teachers, Singapore: Longman. 

4. Spratt, Mary, 1996, English for the teacher: a 
language development course, Cambridge : 
Cambridge Univ. Press. 

61 Pendahuluan Fisika Inti Mata kuliah ini merupakan mata kuiah wajib yang 
membekali pengetahuan lanjutan yang berkaitan 
dengan materi inti atom dan memberi dasar bagi 
perkuliahan lebih lanjut agar mahasiswa menguasai 
pengetahuan tentang inti atom. Untuk mencapai 
kompetensi tersebut  materi perkuliahan terdiri dari 
sifat-sifat inti atom, model-model inti atom 
peluruhan inti radioaktif dan jenis-jenis peluruhan, 
interaksi inti atom dengan materi dan  reaksi inti. 
Proses perkulihannya meliputi: membuat presentasi 
makalah, diskusi kelompok dan kelas dan simulasi 
tentang perdebatan pembangunan reaktor nuklir. 
Prasyarat:telah mengikuti  mata kuliah Fisika 
Modern 
Buku Rujukan: 
1. Kenneth S Krene, 1988.Introductory Nuclear 

Physics, 2 nd edition. 
2. Muslim Zahara M, Pengantar Fisika Kesehatan.  

FMIPA UGMYogyakarta. 
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3. Irving Kaplan. Atam P.A. 1966.Fundamental of 
Nuclear Physics, Boston Allyn and Bacon, Inc. 

62 Pendahuluan Fisika Zat 
Padat  
 

Pendahuluan Fisika Modern merupakan mata kuliah 
wajib. Kompetensi yang diharapkan adalah memiliki 
wawasan yang memadai dan menguasai 
pengetahuan mengenai Pendahuluan Fisika Zat 
Padat, sesuai dengan perkembangan sains dan 
teknologi. Perkuliahan ini membahas konsep Fisika 
yang meliputi; struktur kristal, difraksi sinar- x oleh 
kristal, ikatan kristal, vibrasi kristal , sifat thermal 
kristal, teori elektron bebas, teori pita energi, dan 
kristal semikonduktor. Pada mata kuliah 
Pendahuluan Zat Padat ini secara umum 
pembahasannya tentang kristal zat padat dan 
elektron dalam kristal zat padat. Pembahasan ini 
penting sebagai pijakan untuk menuju pengkajian 
Fisika Zat Padat yang lebih luas yang dikenal sebagai 
fisika materi terkondensasi(condensed matter 
physics). 
Prasyarat:telah mengikuti mata kuliah Fisika 
Modern. 
Buku Rujukan: 
1. Kittel, C., 1996, Introduction to Solid State 

Physics 7th.ed, John Wiley & Sons, New York. 
2. Oemar, M.A., 1977, Fundamental of Solid State 

Physics, Eddison Wesley, USA. 
3. Ashcroft , N.W. and Mermin, N.D., 1876, Solid 

State Physics, Saunders College , Philadelphia. 
63 Fisika Komputasi* 

 
Mata kuliah ini merupakan pengembangan lebih 
lanjut dari mata kuliah komputer dalam 
pembelajaran fisika yang melakukan penyelesaian 
persoalan atau fenomena fisika secara komputasi 
melalui program Portran, Pascal, Depfhi, dll. 
Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Komputer 

dalam Pembelajaran Fisika 
Buku Rujukan: 

Koonin, S.E. and Mepedith D.C. 1989. 
Computasional Physics. Addison Wesley, USA.  

64 Fisika Lingkungan * 
 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang aplikasi konsep 
fisika yang dapat mempengaruhi lingkungan, 
pengetahuan konsep dasar fisika tentang 
lingkungan serta mampu menganalisis 
manfaat/daya guna untuk kebutuhanmakhluk hidup 
dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan 
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sehari hari. Matakuliah ini mengkaji udara dan 
pemanfaatannya dalam kehidupan, air dan 
pemanfaatan dan pendayagunaannya dalam 
kehidupan, Energi matahari dan pemanfaatannya, 
transfer panas dan pemanfatan energi panas, 
kebisinganlingkungan,  cahayadan sinar dalam 
penggunaannya. Pelaksanaan perkuliahan dengan 
pendekatan ekspositoridalam bentuk ceramah, 
tanya-jawab, diskusi dan presentasi makalah 
dengan menggunakan media power point.  Penilaian 
hasil belajar mahasiswa melaluikuis, tugas makalah,  
UTS dan UAS. 
Prasyarat: telah mengikuti matata kuliah IPL 
Buku Rujukan: 
1. Gabriel, JF. 2001. Fisika lingkungan, Hipokrates. 
2. Graham Rickard, 2001. Energi Angin, CV Dian 

Artha, Semarang. 
3. Graham Rickard, 2001. Energi Air, CV Dian 

Artha, Semarang. 
4. Graham Rickard,2001.Energi Matahari, CV Dian 

Artha, Semarang. 
5. Mukhlis Akhadi, 2000. Dasar-Dasar Proteksi 

Radiasi, PT Rineka Cipta. 
6. Philip Sauvan, 2000. Cara Bekerjanya Udara, PT 

mandiri Jaya Abadi,Semarang. 
7. Trie M Sunaryo,dkk. 2007. Pengelolaan Sumber 

Daya Air (konsep dan 
Penerapannya),Bayumedia, Malang. 

65 Fisika Nuklir * 
 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi 
program tudi pendidikan fisika yang membekali 
pengetahuan tingkat tinggi dan kelanjutan serta 
pendalaman fisika inti  agar mahasiswa mampu 
mengakaji pengeahuan-pengetahuan yang telah 
diperolehnya dalam perkuliahan pendahuluan fisika 
inti dan dapat mengembangkan dan 
mengaplikasikan  sains dan teknologi sesuai dengan 
perkembangan. Untuk mencapai kompetensi 
tersebut materi perkulihan ini terdiri dari  reaktor 
fusi dan fisi, pertikel elementer detektor, 
akselaerator serta aplikasi fisika inti dalam 
teknologi, kedokteran, material, militer, pertanian 
dan industri.Pross perkulihan meliputi kegiatan 
membuat dan mempresentasikan makalah, diskusi 
kelompok dan kelas, simulasi yang berkaitan dengan 
materi perkulihan. 
Prasyarat:  telah mengikuti mata kuliah 
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Pendahuluan Fisika Inti, Fisika Modern. 
Buku Rujukan: 
1. Kenneth S Krene.1988.Introductory Nuclear 

Physics, 2 nd edition. 
2. Fujia Yang  and Joseph H. Hamilton. 

1996.Modern Atomic and Nuclear Physics. 
3. Irving Kaplan. Atam P.A. 1966.Fundamental of 

Nuclear Physics, Boston Allyn and Bacon, Inc. 
66 Fisika Material * 

 
Fisika Material adalah mata kuliah pilihan, yang 
mempelajari ilmu dan rekayasa material, khususnya 
yang berkaitan dengan fisika nanomaterial. Mata 
kuliah ini diawali dengan pembahasan tentang fisika 
material secara umum tentang sifat-sifat dan 
klasifikasi material sebagai pendahuluan. 
Selanjutnya pembahasan difokuskan pada fiska 
nanomaterial, yang meliputi; material dimensi 
nanometer, efek ukuran pada sifat material, sintesis 
material nanostruktur, kuantum dot, kawat nano, 
karbon nanotube, dan material nanokomposit.  
Prasyarat:telah mengikuti mata kuliah Fisika 

Modern dan Pendahuluan Fisika Zat Padat. 
Buku Rujukan: 
1. Ceo, G., 2004, Nanostructures and 

Nanomaterials; Synthesis, Properthies, and 
Applications, Imperial College Press, London.  

2. Abdullah, M., 2009, Pengantar Nanosains, ITB, 
Bandung. 

3. Edelstein, A.S. and Cammarata, R.C., 2002, 
Nanomaterials; Synthesis, Properthies, and 
Applications, Institut of Physiscs Publishing, 
London. 

67 Fisika Biomedik * 
 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada 
mahasiswa untuk memahami hubungan fiiska 
sebagai ilmu dasar dengan ilmu kesehatan. Sebagai 
ilmu terapan dalam pelayanan kesehatan dengan 
prinsip ilmu fisika yang berhubungan dengan 
kesehatan, hukum termodinamika, hydrodinamika, 
gaya dan analisa gaya, gelombang cahaya, bunyi 
(ultrasonik), biolistrik dan bio optik. Pelaksanaan 
perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori 
dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi, 
latihanan. Media pembelajaran menggunakan power 
point. Penilaian hasil belajar mahasiswa 
melaluikuis,tugas, UTS dan UAS. 
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Prasyarat: telah mengikuti mata kuliah Fisika Dasar 
I & II, Biologi Dasar, Kimia Dasar 

Buku Rujukan: 
1. Cameron, J.R., Skofronick, J.G., 1978, Medical 

Physics, Newyork: John Wiley & Sons Inc. 
2. Devereaux M.D., Parr G., Hazleman B.L., 1985, 

Thermogarphy in ReumatologyTherapeia,Vol.IV. 
3. Grabiel, J.F., 1996, FisikaKedokteran, Jakarta: 

EGC. 
4. Ryan, Band Pedder, M. 1990.Basic Science for 

Nurse. Sydney: McGraw Hill Book Co. 
5. Sutedjo, 2005, FisikaTeknologidanIndustri, 

Bogor: Yudhistira. 
68 Elektronika Lanjut * 

 
Elektronika Lanjutmerupakan mata kuliah fisika 
terapan sebagai lanjutan Elektronika Dasar yang 
membahas konsep elektronika analog lanjut dan 
sistem digital (elektronika diskrit) yang mempunyai 
peranan penting dalam kemajuan teknologi saat ini. 
Cakupan meteri Elektronika Lanjut meliputi konsep: 
sistem penguat diferensial, rangkaian umpan balik 
negatif, aplikasi op-amp pada rangkaian non-linier, 
tapis elektronika, osilator, sistem bilangan, aljabar 
boolean dan gerbang logika, flip-flop dan counter 
serta sistem pengubah digital. Kegiatan kuliah 
dilakukan dengan sistem student center Learning 
melalui diskusi informasi, demonstrasi, dan 
pemberian tugas-tugas yang berhubungan dengan 
materi elektronika lanjut. Perkuliahan dilaksamakan 
dengan menggunakan berbagai sumber dan media  
(buku teks, internet, LKM, PPT, peranti, dan alat 
ukur listrik). Aspek penilaian meliputi meliputi 
penilaian sikap, psikomotor dan kognitif (quis, tugas 
terstruktur, UTS, dan UAS).   
Prasyarat: telah mengikuti  mata kuliah Elektronika 
Dasar. 
Buku Rujukan 
1. Malvino, A.P., 2004, Prinsip-Prinsip Elektronika, 

terjemah Alb Joko Santoso, Buku Dua, Salemba 
Teknika, Jakarta. 

2. Wasito, S., 2004, Vademekum Elektronika, Edisi 
kedua, Gramedia, Jakarta. 

3. M. Rahmad, 2009, Elektronika Dasar 2, Edisi 
Pertama, Pusbangdik UR, Pekanbaru. 

4. Sinclair, Ian R., and John Dunton, 2007, Practical 
Electronics Handbook, Sixth Edition, Elsevier, 
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Burlington. 
5. Maini, Anil Kumar, 2007, Digital Electronics: 

principles, devices, and applications, John Wiley 
& Sons, England 

69 Fisika Kebumian Lanjut * 
 

Perkuliahan Fisika Kebumian Lanjut membahas 
konsep karakteristik fisika yang dimiliki oleh bumi, 
explorasi, sumber daya alam, geolistrik resistivitas, 
seismik, dan gravity. Setelah mengikuti perkuliahan 
ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 
pengetahuan tentang sifat fisika yang dimiliki oleh 
bahan bumi sehingga dapat diexplorasi dengan 
menerapkan konsep konsep fisika. 
Prasyarat : telah mengikuti mata kuliah Fisika Bumi 
dan Antariksa 
Buku Rujukan: 
1. Lowrie, William, 2007. Fundamentals of 

geophysics, Cambridge : Cambridge University 
Press. 

2. Milsom, John, 2011. Field geophysics, Hoboken, 
NJ : Wiley. 

3. Sheriff, R, Geldart. 2004. Exploration seismology, 
Cambridge : Cambridge University Press. 

70 Kewirausahaan*  
 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa untuk mengembangkan dunia wirausaha 
sebagai alternatif pilihan kelak ketika telah 
menyelesaikan pendidikan di Program Studi 
Pendidikan. Materi dalam mata kuliah ini membahas 
semua hal yang berhubungan dengan dunia 
wirausaha, pemberian konsep dan motivasi 
berwirausaha serta perencanaan dalam 
berwirausaha. 
Buku Rujukan 
1. Leonardus Saiman, 2009. Kewirausahaan, Teori, 

Praktik, dan Kasus-kasus, Salemba Empat, 
Jakarta. 

2. Hisrich, Robert D., & Michael P. 2002. 
Entrepreneurship. McGrw-Hill Irwin, Boston. 

3. Suryana. 2006. Kewirausahaan: Pedoman 
Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Salemba 
Empat, Jakarta. 

71 
 
 

Elektronika Praktis *  Tujuan mata kuliah ini untuk memberikan 
pemahaman dan kemampuan menerapkan konsep 
elektronika yang terkait dengan kehidupan manusia. 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
mampu menerapkan konsep elektronika secara 
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praktis yaitu: teknik penyolderan, pembuatan pcb, 
dan merancang rangkaian elektronika tepat guna 
seperti bel elektronika, flip-flop, catu daya, 
rangkaian digital atau penggunaan mikrokontroller, 
dan melakukan teknik reparasi pada kerusakan 
ringan alat elektronik khususnya alat laboratorium. 
Sistem Perkuliahan melalui pemaahaman konsep 
dan mengaplikasikannya dalam bentuk proyek 
suatu rangkaian elektronika 
Prasyarat:   telah mengikuti mata kuliah 
Elektronika Dasar 
Buku Rujukan:  

1. Elektuur, 1994. 302 Rangkaian Elektronika. Alih 
Bahasa  P. Pratomo dkk. Elekmedi Komputindo, 
Jakarta. 

2. Rahmad, M. 2008. Elektronika Praktis. Cendikia 
Insani, Pekanbaru. 

3. Wollard, Barry. 2003. Elektronika Praktis. 
Terjemahan H. Kristono, Pradnya Paramita, 
Jakarta. 

 

6.8.15. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 
A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 957/UN19/AK/2014) 

No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12017 Agama Islam 

2  2  √ 

      

UXN 12055 Agama Katolik       

UXN 12036 Agama Kristen       

UXN 12074 Agama Buddha       

UXN 12226 Agama Hindu       
 UXN 13015 Agama Kong Hu Cu       

2 UXN 11214 Pendidikan Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12148 Pendidikan Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN 12253 Bahasa Indonesia 2  2 √        
5 UXN 12208 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41059 KKN   4 4        √ 

 Jumlah    14 4 6      4 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 

1 KPA 14214 Pendidikan Budaya Melayu  2  2  √       
2 KPA 14234 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
  Jumlah   4  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

1 KPA 14115 Landasan Pendidikan 2  2 √        
2 KPA 14254 Perkembangan Peserta Didik 2  2  √       
3 KPA 14274 Pengelolaan Pendidikan 2  2  √       
4 KPA 14135 Bimbingan dan Konseling 2  2   √      
5 KPA 14294 Pengembangan Profesi Guru 2  2    √     

  Jumlah   10 2 4 2 2     
Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) 

1 KPU 14101 
Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan Pembelajaran 
SD. SMP, SMA  

3  3     √    

2 KPU 14202 Strategi  Pembelajaran  
Penjasorkes 2  2    √     

3 KPU 14103 Media Pembelajaran 
Penjasorkes 

2  2   √      

4 KPU 14204 Penilaian Pembelajaran 
Penjasorkes 2  2    √     

5 KPU 14205 Praktik Pengajaran 
Penjasorkes 2  2      √   

6 KPA 14155 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 4  4       √  

  Jumlah   15   2 4 3 2 4  
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 

6 KPU 14106 Inovasi Pendidikan 2  2     √    
7 KPU 14107 Penelitian Pendidikan 2  2     √    
8 KPU 14108 Statistik Pendidikan 2  2     √    
9 KPU 14059 Skripsi     6 6        √ 
  Jumlah   12     6   6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 

10 KPU 14109 Teori dan Praktik Atletik I 1 1 2 √        
11 KPU 14110 Teori dan Praktik Senam I 1 1 2 √        
12 KPU 14111 Teori dan Praktik Bola Voli I 1 1 2 √        
13 KPU 14112 Teori dan Praktik Basket I 1 1 2 √        
14 KPU 14113 Teori dan Praktik Sepakbola I 1 1 2 √        
15 KPU 14214 Sosiologi Olahraga 1 1 2    √     
16 KPU 14215 Dasar-Dasar Penjaskes 1 1 2    √     
17 KPU 14116 Ilmu Urai 3  3 √        
18 KPU 14217 Ilmu Faal 3  3  √       
19 KPU 14118 Teori dan Praktik Atletik II 1 1 2   √      
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
20 KPU 14119 Pembinaan Prestasi I  1 1 √        
21 KPU 14220 Teori dan Praktik Bola Voli II 1 1 2  √       
22 KPU 14121 Teori dan Praktik Basket II 1 1 2   √      
23 KPU 14122 Teori dan Praktik Sepakbola II 1 1 2   √      

24 KPU 14123 Belajar Perkembangan 
Motorik 

2  2   √      

25 KPU 14124 Ilmu Kesehatan Olahraga 2  2       √  

26 KPU 14125 Pendidikan Kesehatan  
Sekolah 

2  2   √      

27 KPU 14226 Teori dan Praktik Renang I 1 1 2    √     

28 KPU 14127 Teori dan Praktik Pencak Silat 
I 

1 1 2   √      

29 KPU 14128 Teori dan Praktik Senam 
Aerobik 

1 1 2   √      

30 KPU 14229 Faal Olahraga dan Praktikum 2 1 3    √     
31 KPU 14230 Penjaskes Adaptif  2 2      √   
32 KPU 14231 Psikologi Perkembangan 2  2    √     

33 KPU 14232 Teori dan Praktik Pencak Silat 
II 

1 1 2    √     

34 KPU 14133 Teori dan Praktik Senam II  1 1 2     √    

35 KPU 14134 Sarana dan Prasarana 
Penjaskesrek 2  2       √  

36 KPU 14235 Pembinaan Prestasi II  1 1  √       
37 KPU 14136 Psikologi Olahraga 2  2     √    
38 KPU 14137 Ilmu Kepelatihan Olahraga 2  2     √    

39 KPU 14138 Pencegahan dan Perawatan 
Cedera 2  2     √    

40 KPU 14239 Permainan Tradisional 2  2      √   
41 KPU 14240 Permainan Bola Kecil  2 2      √   
42 KPU 14241 Ilmu Gizi 2  2      √   
43 KPU 14242 Biomekanika 2  2      √   
44 KPU 14143 Olahraga Rekreasi  2 2     √    
45 KPU 14244 Massage (Ilmu Lulut)  2 2      √   

46 KPU 14245 Tes dan Konstruksi Peng. 
Penjas 

1 1 2      √   

47 KPU 14246 Manajemen Penjaskes dan 
Olahraga 2  2      √   

48 KPU 14247 Seminar Olahraga 2  2      √   
 Jumlah   79 14 6 14 13 10 18 4  
Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 

49 KPU 14148 
Teori dan Praktik Sepak 
Takraw 

1 1 2   √      
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No Kode Nama Mata Kuliah 
SKS Semester 

T P J 1 2 3 4 5 6 7 8 
50 KPU 14149 Karate 1 1 2       √  

51 KPU 14250 Teori dan Praktik Tenis 
Lapangan 

1 1 2    √     

52 KPU 14151 Teori dan Praktik Tenis Meja 1 1 2       √  
53 KPU 14152 Teori dan Praktik Bulu Tangkis 1 1 2       √  
54 KPU 14153 Komputer  1 1 2       √  
55 KPU 14154 Teori dan Praktik Renang II 1 1 2       √  
56 KPU 14155 Teori dan Praktik Bola Tangan 1 1 2       √  
57 KPU14156 Pembentukan Kondisi Fisik  2 2       √  
58 KPU 14157 Teori dan Praktik Hoki 1 1 2       √  
  Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   20   2 2   16  

 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang harus 
diambil   10   2 2   6  

TOTAL SKS   144 20 20 20 21 19 20 14 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah 

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 

1 Agama Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 
bekal  ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap 
pribadi yang baik. Dengan pemahaman yang baik 
terhadap ajaran agama, segala aktivitas yang mereka 
lakukan didasari pada tuntunan agama. 

2 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

3 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah 
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional.  

 



 

  Universitas Riau 374 

 

4 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan 
keilmuwan. Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan 
didasari oleh penguasaan konsep dan fungsi bahasa, 
ragam bahasa, ejaan yang disempurnakan, kalimat 
efektif, paragraf, dan menulis karya ilmiah.  

5 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 
baik lisan maupun tulisan. Materi kuliah dirancang 
untuk memberikan peluang kepada mahasiswa untuk 
terlibat aktif dalam berbicara menggunakan bahasa 
Ingris di kelas dan menggunakannya secara kreatif 
terutama dalam konteks pengajaran. 

6 Kuliah Kerja Nyata Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat.  

7 Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan 
masyarakat, dan mendorong penguatan kembali 
budaya melayu menuju masyarakat bermarwah, 
bermartabat dan memiliki daya saing dalam kancah 
dunia global.Mata kuliah ini membahas konsep jati 
diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos dan 
budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat 
Melayu, teknologi Melayu, adat pantang larang 
Melayu, seni dan budaya Melayu, makanan dan 
minuman Melayu, permainan tradisional Melayu, 
pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat 
Melayu, dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 

8 Pendidikan Lingkungan Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 

9 Landasan Pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawaan manusia 
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tentang wawasan manusia, hakekat pendidikan dan 
unsur-unsurnya, landasan pendidikan (landasan 
filsafat, landasan psikologis, landasan social, landasan 
iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan masalah 
pendidikan, pendidikan masa deoan menghadapi abad 
21, pendidikan dan pembangunan nasional. 

10 Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini membahas tentang konseo 
oertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspekttif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; factor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan berdasarkan 
tahapan perkembangan; karakteristik perkembangan 
psikologis dan fisik peserta didik mencakup; 
perkembangan fisik dan motoric, kognitif, bahasa, 
social, emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian dan 
permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap 
usia anak dan remaja.  

11 Bimbingan dan 
Konseling 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
BK mencakup; latar belakang diperlukannya BK di 
sekolah, sejakar BK di Indonesia; pengertian, tujuan, 
fungsi, prinsip da azas BK; landasan bimbingan 
konseling; bidang dan jenis layanan BK di sekolah 
serta layanan bimbingan belajar bagi siswa sekolah 
menengah.  

12 Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata kuliah ini mencakup kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan supervise 
pendidikan. Kajian tentang konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
fungsi manajemen pendidikan, serta pengelolaan kelas 
(classroom management). 

13 Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar kompetensi 
guru serta peraturan perundang-undangan tentang 
profesi guru, penilaian kinerja guru (PKG), dan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). 

14 Telaah Kurikulum dan Mengkaji, filosofi, landasan, dan perkembangan 
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Perencanaan 
Pembelajaran SD. SMP, 
SMA 

kurikulum. Menelaah standar isi kurikulum bidang 
studi yang berlaku. Menganalisis materi lingkup dan 
kedalaman isi pokok materi. Menyusun silabus, 
mengembangkan indicator dan tujuan pembelajaran 
dari kompetisi dasar. Menguraikan materi pokok dan 
menyusun strategi, pendekatan, metode dan sumber 
belajar dalam bentuk rencana pembelajaran, 
merancang bahan ajar dan LKS 

15 Strategi Pembelajaran 
Penjasorkes  

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dari 
pembelajaran. Hakikat, cirri dan komponen 
pembelajaran. Interaksi belajar mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori belajar yang 
diterapkan dalam pembentukan metode pembelajaran. 
Pendekatan dan model pembelajaran. Keterampilan 
dasar mengajar 

16 Media Pembelajaran 
Penjasorkes 

Mata kuliah ini membahas; fungsi, kriteria, macam 
media pembelajaran olahraga. Dasar pemilihan media 
pembelajaran, pengembangan media pembelajaran 
dan teknik penggunaan media pembelajaran baik 
secara konvensional maupun TIK. 

17 Penilaian Pembelajaran 
Penjasorkes 

Mata kuliah ini membahas: penilaian autentik: dasar, 
prinsipsyarat, tujuan dan fungsi penilaian, cirri, jenis, 
strategi danjenis tagihan. Teknik penilaian: 
pengembangan tes, kisi tes pendekatan dalam 
penilaian, prosedur penilaian, analisis alat penilaian. 

18 Praktik Pengajaran 
Penjasorkes  

Menyusun rencana pembelajaran(RPP dan LKS) 
melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro, 
mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran 
proses pembelajaran mikro. 

19 PLP  

(Pengenalan Lapangan 
Persekolahan) 

Mengobservasi dan membuat laporan lingkungan fisik, 
organisasi, administrasi, lingkungan social sekolah 
pengamatan peserta didik dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan kegiatan. 

Pengamatan proses pembelajaran di kelas dan 
lapangan berdasarkan perangkat pembelajaran yang 
digunakan guru seperti strategi pembelajaran, system 
evaluasi, rancangan RPP, media pembelajaran dan 
bahan ajar. Menulis laporan pengamatan.  

Kegiatan Praktik/latihan mengajar dengan bimbingan 
guru pamong dan dosen pembimbing: mengajar 
terbimbing di lapangan, mengajar mandiri di lapangan, 
ujian Praktik mengajar, melaksanakan tugas-tugas 
pendampingan peserta didik. Portofolio. 
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20 Inovasi pendidikan Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran inovatif 
tersebut dalam berbagai kurikulum dan pembelajaran 
bidang studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut mahasiswa diajak mengkaji 
berbagai pengertian inovasi,  perbedaan inovasi 
dengan perubahan, jenis jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik diindonesia maupun diluar 
negeri, mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam bidang studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternative baru pembelajaran 
bidang studi 

21 Penelitian Pendidikan Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, dimana mahasiswa selain diberikan teori-
teori yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian sampai 
pada pengolahan dan pelaporannya, meliputi domain 
penelitian pendidikan, jenis-jenis penelitian 
pendidikan, dasar-dasar penelitian pendidikan, 
permasalahan penelitian, variable penelitian, kajian 
teori dari sumber belajar, rumusan hipotesis (jika ada), 
teknik sampling, indikator dan instrument penelitian, 
validitas dan realibilitas instrumen, teknik analisis 
data penelitian, pelaporan publikasi, dan review hasil 
penelitian. 

22 Statistik Pendidikan Mata kuliah ini membahas tentag konsep dasar 
statistic deskriptif dan inferensial (parametric dan non 
parametric), skala pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran vaiasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan 
baku dan varians);statistic inferensial, meliputi: 
konsep statistic parametric dan non parametric, 
probabilitas dan distribsinya, distribusi normal baku, 
uji persyaratan statistic parametric (normalitas, 
homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, ANAVA 
sederhana satu arah, dan pengolahan data dengan 
computer (Excell dan SPSS). 

23 Skripsi  Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu; (1) memformulasikan ide, 
konsep, pola piker, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan, (3) 
menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang 
studi secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 



 

  Universitas Riau 378 

 

berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang digunakan di 
kalangan masyarakat ilmiah. 

24 Teori dan Praktik Atletik 
I 

Dalam perkuliahan ini dibahas berisi tentang sejarah, 
analisis, berbagai pendekatan juga bukan saja 
mengenai penguasaan keterampilan dasar gerak 
kelompok nomor nomor Atletik 1, namun juga 
mengupas tataran pengetahuan,pemahaman secara 
teoretis dan filosophis. Pada perkuliahan ini juga 
mengkaji isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi 
dalam penerapan berbagai macam model pendekatan 
pembelajaran yang mutahir. Serta kreatif dan aspiratif 
dalam pengadaan modifikasi media pembelajaran 

25 Teori dan Praktik Senam 
I 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertian, pembagian, 
sejarah, fasilitas senam, gerak dasar, teknik latihan, 
spesifikasi dan peraturan perlombaan senam, melalui 
kuliah teori dan praktik. 

26 Teori dan Praktik Voli I Mata kuliah ini merupakan mata kuliah olahraga 
permainan yang didalamnya mempelajari tentang 
pola-pola bermain bolavoli. Berangkat dari 
perkembangannya, permainan bolavoli yang tujuan 
awalnya hanya untuk rekreatif belaka, kemudian 
berkembang ke tujuan-tujjuan lain seperti untuk 
mencapai prestasi yang tinggi, meningkatkan prestise 
diri atau bangsa dan negara, memelihara dan 
meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, 
memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi, bahkan 
saat ini ada sebagian pemain yang bertujuan untuk 
kepentingan ekonomi dan bisnis.  

Melalui pembelajaran bolavoli para mahasiswa dapat 
dibentuk dan dikembangkan aspek kebugaran jasmani, 
keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 
keterampilan social, penalaran, stabilitas emosional, 
tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan 
pengenalan lingkungan bersih yang direncanakan 
secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan nasional. Disamping itu, mealui 
pembelajaran bolavoli pula diharapkan akan 
terdorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 
keterampilan motoric, pengetahuan dan penalaran, 
penghayatan nilai-nilai seperti sikap mental-
emosional-sportivitas-spiritual-sosial, serta 
pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 
merangsag pertumbuhan dan perkembangan kualitas 
fisik dan psikis yang seimbang. Hal tersebut akan 
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berdampak terhadap pembentukan watak dan 
kepribadian bangsa serta usaha pengebangan dan 
peningkatan mutu sumber daya manusia secara 
berkelanjutan. Khususnya bagi bangsa dan negara 
yang sedang berkembang, pendidikan jasmani melalui 
pembelajaran bolavoli akan merupakan sara yang 
efektif dan efesien untuk meningkatkan disiplin dan 
rasa tanggung jawab,, kreativitas dan daya inovasi, dan 
mengembangakan kecerdasan emosional. 

27 Teori dan Praktik Sepak 
Bola I 

Pada perkuliahan ini dibahas sejarah perkembangan 
dan organisasi  sepakbola di tingkat nasional, regional, 
dan internasional. Perkuliahan ini membahas teknik, 
taktik dan strategi permainan sepakbola beserta 
penerapan peraturan permainan dan 
pertandingannya. Dan dalam perkuliahan ini pula 
dibahas didaktik dan metodik pembelajaran 
permainan sepakbola. 

28 Teori dan Praktik 
Basket I 

Pada perkuliahan ini dibahas sejarah perkembangan 
dan organisasi bola basket di tingkat nasional, 
regional, dan internasional. Perkuliahan ini membahas 
teknik, taktik dan strategi permainan bola basket 
beserta penerapan peraturan permainan dan 
pertandingannya. Dan dalam perkuliahan ini pula 
dibahas didaktik dan metodik pembelajaran 
permainan bola basket. 

29 Ilmu Urai (Anatomi) Mata kuliah anatomi manusia mempelajari/membahas 
tentang struktur tubuh manusia yang berkaitan 
dengan fungsi lokomosi (gerakan tubuh) serta ukuran-
ukuran tubuh manusia. Pada kuliah ini akan dibahas 
tentang asteologi (ilmu tentang tulang manusia), 
arthologi (ilmu tentang persendian), myology (ilmu 
tentang otot), dan anthropometri (ilmu tentang 
ukuran-ukuran tubuh manusia). 

30 Ilmu Faal Deskripsi mata kuliah dibahas tentang perubahan-
perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik 
perubahan yang bersifat sementara maupun 
perubahan yang menetap, akibat melakukan kegiatan 
fisik/olahraga meliputi: konsep tentang hidup sehat 
(WHO dan ilmu faal), hubuungan kesehatan, olahraga 
dan kebugaran jasmani, pembinaan kebugaran 
jasmani, hubungan ergosistema primer, sekunder dan 
tersier, ilmu faal serta penerapannya dalam 
pembinaan olahraga prestasi, olahdaya, ketahanan 
dan kelelahan, analisis penampilan olahraga prestasi, 
latihan kondisi fisik, latihan keterapilan teknik, 
hubungan kelelahan dan reflex bersyarat, termasuk 
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mekanisme latihan pendahuluan dan latihan penutup 
serta doping dalam olahraga prestasi. Disamping itu 
dilakukan praktikum tentang cara mengukur tekanan 
darah, hemoglobin, mengukur waktu reaksi, 
mengukur lemak, cara penggunaan treadmile serta 
beberapa pemeriksaan kesanggupan tubuh. 

31 Belajar Perkembangan 
Motorik 

Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu 
memahami tentang pengertian perkembangan 
motorik dan perbedaannya dengan pertumbuhan dan 
kematangannya, landasan pemikiran pentinganya 
perkembangan motoric dalam pembelajaran 
penjasorkes, manfaat perkembangan motoric bagi 
peningkatan kemampuan kognitif anak, konsep 
perkembangan motoric dalam meningkatkan 
keterampilan anak. Pengertian perkembangan social, 
perkembangan harga diri dan aktivitas fisik, pengaruh 
social selama masa perkembangan, konsep 
perkembangan social dalam meningkatkan 
kemampuan motoric, factor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan motoric, pengaruh 
obat terhadap perkembangan motoric anak, pengaruh 
factor genetic terhadap perkembangan motoric anak, 
pengaruh stimulasi dini dan kehilangan sesuatu sejak 
dini terhadap perkembangan motoric. Tahapan 
perkembangan gerak reflex, tahapan perkembangan 
gerak dasar, proses perubahan dalam perkembangan 
motoric antara tingkatanusia anakm tahapan 
perkembangan gerak manipulative, bentuk latihan 
yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan 
manipulative, proses perubahan dalam perkembangan 
gerak manipulative antara tingkatan usia anak, 
tahapan evaluasi perkembangan motoric, bentuk 
evaluasi dalam mengukur keberhasilan anak dalam 
perkembangan motoriknya, cara mengevaluasi pada 
berbagai jenis keterampilan gerak dasar antara 
tingkatan usia anak. 

32 Ilmu Kesehatan 
Olahraga 

Mata kuliah ilmu kesehatan olahraga (sport medicine) 
membahas semua aspek medis dan olahraga mulai 
dari aspek-aspek anatomis, fisiologis, psikologis 
olahraga keehatan, tata gizi, pencegahan cedera pada 
olahraga kompetitif, perawatan pada cedera, 
pemulihan kondisi fisik setelah sembuh dari cedera 
derajat satu atau lebih dan P3K pada cedera olahraga, 
olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga 
pada lansia, rehabilitasi, massage. 

33 Pendidikan Kesehatan Mata Kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah 
merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang 
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Sekolah pendidikan ksehatan di Sekolah yang terkait dengan 
kesehatan jasmani, rohani dan social. Termasuk 
didalamnya hidup sehat, gizi, dan menu makanan 
sehat serta pertolongan pertama pada kecelakaan. 

34 Teori dan Praktik 
Renang I 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar wajib 
pada program pendidikan jasmani kesehatan dan 
rekreasi S1. Setelah mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan 
dalam penguasaan keterampilan gerak dasar yang 
tergabung dalam perkuliahan pembelajaran renang, 
serta memahami tataran pengetahuan, aktivitas 
akuatik/renang, secara teoritis dan filosofis. 

35 Teori dan Praktik 
Pencak Silat I 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan jasmani kesehatan dan 
rekreasi. Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, 
strategi dan implementasi pemblajaran pencak silat 
yang meliputi sejarah perkembangan, organisasi, 
teknik, taktik, strategi, didaktik dan metodik 
pemblajaran pencak silat. Dalam perkuliahan ini 
dibahas sejarah perkembangan dan organisasi pencak 
silat baik di tingkat nasional, regional, maupun di 
tingkat internasional. Pada perkuliahan ini dibahas 
pula tehnik, taktik, dan strategi pencak silat. 

36 Ilmu Gizi Mata Kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah 
merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang 
pendidikan ksehatan di Sekolah yang terkait dengan 
kesehatan jasmani, rohani dan social. Termasuk 
didalamnya hidup sehat, gizi, dan menu makanan 
sehat serta pertolongan pertama pada kecelakaan. 

37 Psikologi Olahraga Dalam perkuliahan ini dibahas konsep dan 
implementasi psikologi olahraga. Proses perkuliahan 
diarahkan agar mahasiswa memiliki pemahaman 
tentang konsep dasar psikologi dalam olahraga, 
pengembangan konsep diri, fungsi kognitif, dan 
perkembangan aspek moral dan emosional (perilaku 
agresif, empati) melalui olahraga. Mahasiswa juga 
diberikan pengetahuan, pemahaman, dan daya analisis 
secara komperehensif tentang kose, teori dan gejala-
gejala psikologis dalam penampilan olahraga serta 
mengimplementasikannya dalam kegiatan olahraga, 
terutama dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani di sekolah. Perkuliahan ini juga membekali 
mahasiswa denga kemampuan mempraktikkan dan 
menganalisis metode dan latihan keterampilan 
psikologis (MLKP) seperti manajemen kecemasan, 
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latihan konsentrasi, imagery mental/visualisasi, dalam 
kegiatan olahraga, terutama dalam proses 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 

38 Ilmu Kepelatihan 
Olahraga 

Mata kuliah ini membahas tentang aspek kepelatihan 
dalam olahraga kompetitif, ruang lingkup latihan, 
tujuan, sistem latihan, faktor-faktor/aspek-aspek 
latihan, norma-norma beban latihan, kelelahan dan 
over training, teori pemuncakan (peaking), pulih asal 
setelah latihan dan pertandingan, pengembangan fisik 
dasar, perencanaan latihan, dan periodisasi latihan. 

39 Teori dan Praktik Hoki Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar 
permainan hoki lapangan, perkuliahan dimulai dengan 
pengenalan alat dan fasilitas dalam permainan hoki 
lapangan. Selanjutnya penyampaian teknik-teknik 
dalam permainan hoki lapangan, seperti; teknik dasar 
dribble, teknik dasar hit, scoop, dan jab, serta 
menguasai taktik penyerangan dan pertahanan, 
perwasitan serta pengelolaan pertandingannya, 
sedangkan yang terakhir adalah keterampilan.   

40 Psikologi 
Perkembangan 

Mata kuliah psikologi perkembangan salah satu 
bentuk kaian yang memberikan pemahaman dan 
menggunakan konsep an teori mengenai sejarah, 
pengertian dan proses perkembangan, hukum 
perkembangan, aliran-aliran perkembangan, teori-
teori perkembangan menurut para ahli, fase-fase serta 
tugas perkembangan anak-anak usia TK, 
perkembangan pra kelahiran dan perkembangan 
kelahiran. 

41 Pencegahan dan 
Perawatan Cedera  

Dalam perkuliahn ini dibahas model-model konsep 
transmisi, transasksi dan transformasi, paradigm 
perennial, model-model pengorganisasian, 
pengajaran/pembelajaran, pengembangan, 
implementasi dan evaluasi pencegahan dan perawata 
cedera, juga mengkaji isu-isu dan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam penerapan macam-macam model 
pencegahan dan perawatan cedera. Setelah mengikuti 
mata kuliah ini diharapkan diharapkan mahasiswa 
memiliki pengetahuan tentang PPC, P3K serta mampu 
menentukan gangguan umum, local dan khusus. 

42 Faal Olahraga dan 
Praktikum 

Mata kuliah ini membahas tentang perubahan-
perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik 
perubahan yang bersifat sementara maupun 
perubahan yang menetap, akibat melakukan kegiatan 
fisik/olahraga meliputi: konsep tentang hidup sehat 
(WHO dan ilmu faal), hubuungan kesehatan, olahraga 
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dan kebugaran jasmani, pembinaan kebugaran 
jasmani, hubungan ergosistema primer, sekunder dan 
tersier, ilmu faal serta penerapannya dalam 
pembinaan olahraga prestasi, olahdaya, ketahanan 
dan kelelahan, analisis penampilan olahraga prestasi, 
latihan kondisi fisik, latihan keterapilan teknik, 
hubungan kelelahan dan reflex bersyarat, termasuk 
mekanisme latihan pendahuluan dan latihan penutup 
serta doping dalam olahraga prestasi. Disamping itu 
dilakukan praktikum tentang cara mengukur tekanan 
darah, hemoglobin, mengukur waktu reaksi, 
mengukur lemak, cara penggunaan treadmile serta 
beberapa pemeriksaan kesanggupan tubuh. 

43 Dasar-dasar Penjas Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai pendekatan 
secara teoritis dan praktek, sehingga dapat 
mengembangkan individu secara 
organic,neuromusculair, intelektual dan emosional 
dalam prakteknya meliputi pembentukan gerak, 
pembentukan social, dan pertumbuhan badan 
memanfaatkan lingkungan sekitar daerah, kebudayaan 
daerah , serta aktifitas aktifitas tradisional. 

44 Tes dan Konstruksi 
Pengukuran 
Penjasorkes 

Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 
menjelaskan dan terampil melaksanakan tes dan 
pengukuran dalam bidang olahraga. Mata kuliah ini 
membahas mengenai konsep dasar tes dan 
pengukuran, prinsip-prinsip tes dan pengukuran 
dalam pelatihan, kriteria memilih tes yang baik, jenis-
jenis tes keolahragaan, pengukuran kondisi fisik, tes 
keterampilan cabang-cabang olahraga, tes 
pengetahuan dan analisis butir tesnya serta 
penyusunan tes keterampilan dan analisis reliabilitas 
dan validitasya. 

45 Biomekanika Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang 
menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap 
struktur hidup terutama sistem lokomotor dari tubuh 
(lokomotor = kegiatan dimana seluruh tubuh bergerak 
karena tenaganya sendiri dan umumnya dibantu oleh 
gaya beratnya). Biomekanika olahraga mempelajari 
bentuk dan macam-mcam gerakan atas dasar prinsip-
prinsip mekanika dan menganalisis gerakan untuk 
dimengerti. Biomeknika olahraga berhubungan erat 
terutama dengan sistem neuromusculo skele pada 
manusia. Perhatian harus difoukuskan kepada prinsip 
anatomis yang berhubungan degan gerak tubuh. 
Prinsip-prinsip dasar mekanik yang berlaku terutama 
pada fungsib kerangka, bentuk persendian, fugsi otot, 
dan fungsi mekanik menjadi ilmu pengetahuan 
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suplementer yang perlu diketahui. 

46 Massage (Ilmu Lulut) Mata kuliah ini membahas tentang konsep massage, 
sejarah massage, macam-macam massage dan 
kegunaannya, macam-macam manipulasi dan 
pengaruhnya, indikasi dan kontraindikasi pada 
massage, alat dan perlengkapan massage, etika 
massage, dan pedoman praktik massage 

47 Pembentukan Kondisi 
Fisik 

Mata kuliah pembentukan kondisi fisik menyajikan 
mengenai ruang lingkup, pengertian, ciri-ciri, tujuan, 
sasaran latihan, prinsip-prinsip dan komponen-
komponen latihan, sistem energi, komponen biomotor 
ketahanan, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, dan 
koordinasi beserta metode latihannya. 

48 Sosiologi Olahraga Mata kuliah ini memfokuskan dan membahas tentang 
kemasyarakatan fenomena social dalam olahraga, 
wanita dan olahraga, keterkaitan olahraga dan media 
massa, tingkah laku kolektif dalam olahraga, perubaha 
social dalam olahraga dan budaya dalam olahraga, 
perubahan social dalam olahraga dan budaya dalam 
olahraga yang menitikberatkan pada hakikat dan 
konesp berpikir secara sosiologis untuk 
menginvesitgasi dan menjawab isu-isu mengenai: 

a. bagaimana olahraga dan partisipasi olahraga 
dapat mempengaruhi kehidupan manusia 
b. bagaimana olahraga dapat mempengaruhi 
gagasan dan ide seseorang tentang maskulinitas, 
feminimitas, gender, ketidakadila, etnisitas, 
kegembiraan, kompetisi, sikap social, individualism, 
agresifita, kekerasan dan pebentukan karakter melalui 
olahraga. 
c. Bagaimana organisasi olahraga dan makna 
olahraga berkaitan dengan hubuhngan social di dalam 
kelompok, komunitas atau masyarakat. 
d. Bagaimana organisasi dan makna sosiologi 
olahraga berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan 
pemasaran produk-produk olahraga. 
Bagaimana olahraga berkaitan dengan ruang-ruang 
kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik, social, 
endidikan, media massa, ideology, dll. 

49 Teori dan Praktik 
Atletik II 

Mata kuliahTeori dan Praktik Atletik II 
membahastentang perkembangan gerak dasar, teknik 
latihan spesifikasi melalui kuliah teori dan praktik. 
Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan pada 
berbagai nomor yang ada pada cabang olahraga atletik 
dan memiliki kemampuan menjadi panitia, wasit/juri 
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dalam berbagai event yang dilaksanakan. 

50 Seminar Olahraga Mata kuliah ini memberikan pengertian dan 
penguasaan kepada mahasiswa tentang prosedur 
pembuatan prosposal sesuai dengan  peraturan 
akademik yang berlaku, memberikan cara 
memaparkan isi proposal dan argumentasi terhadap 
isi proposal dalam seminar. 

51 Teori dan Praktik Tenis 
Meja 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
pemahaman konsep olahraga tenis meja, teori dan 
Praktik olahraga tenis meja di sekolah, teknik, taktik, 
dan strategi bermain tenis meja, didaktik metodik 
pembelajaran olahraga tenis meja. Selain itu mata 
kuliah ini juga berisi tentang peraturan permainan 
yang berlaku sehingga mahasiswa memiliki 
keterampilan menjadi wasit. 

52 Karate Mata kuliah ini membahas tentang sejarah 
perkembangan, etika dan filosofi beladiri karate. Mata 
kuliah ini bertujuan memberi bekal teknik 
keterampilan dasar beladiri karate meliputi: gerakan 
dasar (kihon), kata/jurus dasar (kata; Heian/Pinan 1-
5) dan teknik perkelahian dasar (gohon ippon kumite, 
sanbon ippon kumite dan kohin ippon kumite). 

53 Teori dan Praktik 
Senam Aerobik 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat dari senam 
aerobic, sejarah senam aerobic, klasifikasi senam 
aerobic, mempelajari bagaimana sistematika dalam 
senam aerobic serta urutan latihan yang baik dalam 
senam aerobic. 

54 Penjaskes Adaptif Dalam perkuliahan ini dibahas tentang sikap 
masyarakat terhadap kecacatan, peningkatan 
perhatian masyarakat terhadap orang cacat, 
pengertian anak cacat, tujuan pendidikan jasmani 
adaptif, peran dan fungsi penjas adaptif, jenis-jenis 
kecacatan, factor-faktor penyebab kecacatan, materi 
dan program penjas adaptif, pembelajaran individu, 
metode pembelajaran, oengembangan strategi 
pembelajaran afektif, mengajar keterampilan kognitif, 
konsep-konsep pembelajaran, program pemecahan 
masalah melalui penjas, aktivitas melatih memori, 
mendorong kreatifitas siswa, perkembagan bahasa, 
verbalisasi oleh siswa, identifikasi dan pemberian 
nama, penguatan konsep bahasa melalui gerakan, 
penggunaan saluras sensor, menggunakan permainan 
bahasa, sosialisasi dan pembelajaran afektif. 

55 PembinaanPeningkatan Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan dibekali 
berbagai keterampilan cabang olahraga tingkat lanjut 
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Prestasi I dengan tujuan mampu mencapai prestasi yang optimal 
sesuai dengan cabang olahraga yang menjadi 
spesialisasi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang belum 
memiliki cabang olahraga spesialisasi, maka pada 
perkuliahan ini diberikan kesempatan untuk 
mengambil cabang olahraga yang berbeda untuk tiap 
semesternya, hal ini dilakukan untuk memberikan 
kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk memilih 
cabang olahraga yang tepat bagi dirinya. 

56 Komputer Mata kuliah ini terdiri dari praktik yang membahas 
tentang pengopreasian program Microsoft Office, 
meliputi program olah kata (MS Word), program olah 
data (MS Excel dan SPSS), dan program tampilan 
presentasi (Power Point). Selain mampu 
mengoperasikan berbagai keterampilan diatas, 
mahasiswa juga dibekali cara mencari dan mengambil 
informasi dari internet, dan melakukan pencetakan 
dokumen dengan menggunakan printer. 

57 Olahraga Rekreasi Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
pemahaman olahraga rekreasi; teori dan Praktik 
berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga 
tradisional; klasifikasi dan pengembanga karir bidan 
rekreasi di sekolah dan luar sekolah; pengembangan 
olahraga rekreasi; teori dan Praktik pengelolaan 
kegiatan olahraga rekreasi/wisata. 

58 Teori dan Praktik Tenis 
Lapangan 

Mata kuliah ini memaparkan tentang prinsip-prinsip 
dasar permainan tenis lapangan secara umum. 
Substansi mata kuliah ini berisi pemaparan tentang: 
sejara permainan tenis (groundstroke, voli, dan 
service), peraturan permainan tenis, serta 
administrasi pelaksanaan pertandingan 

59 Teori dan Praktik Bola 
Tangan 

Mata kuliah ini berisikan tentang sejarah permainan 
bola tangan mulai dari ditemukannya permainan bola 
tangan, perkembangan bola tangan mulai dari Eropa, 
Amerika, Asia sampai Indonesia, perkuliahan ini juga 
membahas tentang keterampilan dasar bola tangan, 
teknik dasar dan taktik permainan bola tangan, 
sampai peraturan permainan bola tangan. 

60 Teori dan Praktik 
Bulutangkis 

Mata kuliah ini dibahas mengenai sejarah singkat 
perkembangan bulutangkis dunia dan Indonesia, 
teknik dasar, taktik dan strategi bermain tunggal dan 
ganda, serta peraturan pertandingan dan perwasitan. 

61 Teori dan Praktik 
Sepak Takraw 

Mata kuliah sepak takraw berisi konsep 
keterampilan/teknik dasar bermain sepak takraw 
(sepak mula, sepak sila, sepak cungkil, memaha, 
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mendada, menyundul, smas, dan blocking), 
menerapkan peraturan pertandingan sepak takraw 
serta tata cara pemilihan, pemeliharaan, dan 
perbaikan sarana, dan fasilitas sepak takraw. 

62 Teori dan Praktik Bola 
Voli II 

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu memahami dan menguasai cara-
cara bermain bolavoli dengan aturan permainan yang 
benar, serta berkembbangnya kecerdasan emosional. 
Dalam proses perkuliahan dipelajari berbagai teknik 
dasar passing dan umpan (passing bawah dan passing 
atas), spike, servis, block melalui bentuk-entuk 
permainan. disamping itu dipelajari juga sejarah 
perkembangan bola voli dunia, dan peraturan 
permainan. 

63 Teori dan Praktik 
Basket II 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan jasmani kesehatan dan 
rekreasi S1. Selesai mengikuti perkuliahan ini 
diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang 
konsep, strategi dan implementasi pembelajaran 
permainan bola basket yang meliputi teknik, taktik, 
strategi, peraturan perwasitan, didaktik dan metodik 
pembelajaran bola basket. Dalam perkuliahan ini 
dibahas sejarah perkembangan dan organisasi bola 
basket baik di tingkat nasional, regional, maupun di 
tingkat internasional. Pada perkuliahan ini ibahas pula 
teknik, taktik dan strategi permainan bola basket. 

64 Teori dan Praktik 
Sepakbola II 

Mata kuliah ketrampilan Sepakbola merupakan mata 
kuliah wajib lulus dengan bobot SKS 2 SKS. Mata 
kuliah ini membahas mengenai sejarah, etika, 
peraturan serta konsep-konsep dasar teknik bermain 
sepakbola. Mahasiswa mampu memahami sejarah, 
etika, peraturan serta dasar-dasar teknik bermain 
sepakbola. 

65 Teori dan Praktik 
Pencak Silat II 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 
menguasai perwasitan dan menerapkannya dalam 
event-event daerah, maupun nasional. Pada 
perkuliahan dibahas juga mengenai didaktik dan 
metodik pembelajaran pencak silat kepada siswa didik 
disekolah jenjang SD, SMP, dan SMA. 

66 Teori dan Praktik 
Senam II 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 
menguasi konsep dan teori tentang gerak maupun 
teknik lanjutan dari senam. Selain itu mata kuliah ini 
berisi tentang peraturan perlombaan senam, yang 
nantinya akan berguna bagi mahasisa jika terjun di 
dunia olahraga. 
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67 Sarana dan Prasanan 
Penjaskesrek 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan menguasi 
teori tentang konsep struktur sarana serta prasarana 
dalam pembelajaran penjaskesrek. Mata kuliah ini 
juga menuntut mahasiswa mampu 
mengimplementasikan pengetahuan tentang sarana 
dan prasarana pada saat terjun ke masyarakat. 

68 Permainan Tradisional Pada mata kuliah ini membahas jenis-jenis permainan 
khas daerah yang ada di regional setempat maupun 
Nasional. Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan 
dapat menguasi permainan tradisional baik dari segi 
sejarah serta aturan dan peraturan sehingga dapat 
diterapkan dan juga dikembangkan untuk peserta 
didik di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. 

69 Permainan Bola Kecil Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep 
dasar tentang olahraga sederhana yang dapat 
diterapkan kepada peserta didik. Mahasiswa 
diharapkan setelah perkuliahan ini menguasai jenis-
jenis olahraga sederhana melalui perkuliahan teori 
dan praktek di lapangan. 

70 Teori dan Praktik 
Renang II 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu memiliki pengetahuan dalam 
penguasaan keterampilan gerak dlanjutan yang 
tergabung dalam perkuliahan pembelajaran renang, 
serta memahami metode-metode yang dipergunakan 
untuk melatih atlet dan juga diberikan tata cara 
perwasitan cabang olahraga renang. 

 

6.8.16. Prodi Pendidikan Kepelatihan dan Olaraga 
A. Struktur Kurikulum (SK Rektor Nomor: 958/UN19/AK/2014) 

 

No Kode Nama Mata Kuliah T P J 
Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Mata Kuliah Umum (MKU)  

1 

UXN 12018 Agama Islam 

2  2  √ 

      

UXN 12056 Agama Katolik       

UXN 12037 Pendidikan Agama Kristen       

UXN 12075 Pendidikan Agama Buddha       

UXN 12227 Agama Hindu       

UXN 13016 Kong Hu Cu       
2 UXN 11215 Pendidikan  Pancasila 2  2 √        
3 UXN 12149 Pendidikan  Kewarganegaraan 2  2  √       
4 UXN12254 Bahasa Indonesia 2  2 √        
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No Kode Nama Mata Kuliah T P J 
Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 UXN 12209 Bahasa Inggris  2  2  √       
6 UXN 41060 KKN  4 4        √ 
 Jumlah   14 4 6      4 

 
Mata Kuliah Umum Fakultas (MKUF) 

1 KPA 14215 Pendidikan Budaya Melayu 2  2  √       
2 KPA 14235 Pendidikan Lingkungan 2  2  √       
 Jumlah   4  4       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 
1 KPA 14116 Landasan Pendidikan  2 2 √           
2 KPA 14255 Perkembangan Peserta Didik  2 2  √          
3 KPA 14275 Pengelolaan Pendidikan  2 2  √       
4 KPA 14136 Bimbingan dan Konseling  2 2   √         
5 KPA 14295 Pengembangan Profesi Guru  2 2    √     
 Jumlah   10 2 4 2 2     

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)* 

1 KPV 14101 
Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan Pembelajaran 
Olahraga 

3  3     √     

2 KPV 14202 Strategi  Pembelajaran 
Olahraga  2  2    √      

3 KPV 14103 Media Pembelajaran  Olahraga 2  2   √       

4 KPV 14204 Penilaian Pembelajaran 
Olahraga 2  2    √      

5 KPV 14205 Praktik Pengajaran Olahraga  2 2      √    

6 KPA 14156 
Pengenalan Lapangan 
Persekolahan  4 4       √  

 Jumlah   15   2 4 3 2 4  
Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)  

1 KPV 14106 Inovasi Pendidikan  2  2     √    
2 KPV 14107 Penelitian Pendidikan  2  2     √    
3 KPV 14108 Statistik Pendidikan  2  2     √    
4 KPV 14057 Skripsi     6 6        √ 
 Jumlah   12     6   6 

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Wajib 
1 KPV 14109 Teori dan Praktik Atletik I 1 1 2 √        
2 KPV 14110 Teori dan Praktik  Senam  1 1 2 √        
3 KPV 14111 Teori dan Praktik  Bola Voli I 1 1 2 √        
4 KPV 14212 Teori dan Praktik Sepak Bola I 1 1 2  √       
5 KPV 14113 Teori dan Praktik Basket I 1 1 2 √        

6 KPV 14114 Pembinaan Peningkatan 
Prestasi I  1 1 √        
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No Kode Nama Mata Kuliah T P J 
Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 KPV 14115 Ilmu Urai  3  3 √        
8 KPV 14216 Ilmu Faal 3  3    √     
9 KPV 14217 Teori dan Praktik Atletik II 1 1 2  √       
10 KPV 14218 Teori Dan Praktik Bola Voli II  1 1 2  √       
11 KPV 14119 Teori Dan Praktik Basket II 1 1 2   √      
12 KPV 14220 Teori dan Praktik Sepak Bola II 1 1 2    √     

13 KPV 14221 Pembinaan Peningkatan 
Prestasi II  1 1  √       

14 KPV 14122 Belajar Perkembangan Motorik 3  3   √      
15 KPV 14123 Ilmu Kesehatan Olahraga 2  2 √        
16 KPV 14124 Pendidikan Kesehatan Sekolah 2  2   √      
17 KPV 14125 Teori dan Praktik Renang  I 1 1 2   √      
18 KPV 14126 Teori dan Praktik Pencak Silat I 1 1 2   √      

19 KPV 14127 Teori dan Praktik Senam 
Aerobik 1 1 2   √      

20 KPV 14128 Ilmu Gizi  2  2   √      
21 KPV 14229 Teori dan Praktik Pencak Silat II 1 1 2    √     
22 KPV 14230 Teori dan Praktik Bola Tangan 1 1 2    √     
23 KPV 14131 Psikologi Olahraga 2  2     √    
24 KPV 14232 Ilmu Kepelatihan Dasar  2  2    √     
25 KPV 14133 Senam II 1 1 2     √    

26 KPV 14134 Pembinaan Peningkatan 
Prestasi III  1 1   √      

27 KPV 14235 Psikologi Perkembangan 2  2    √     

28 KPV 14136 Pencegahan dan Perawatan 
Cedera 2  2     √    

29 KPV 14137 Faal Olahraga dan Praktikum 3  3     √    
30 KPV 14238 Psikologi Kepelatihan 3  3      √   
31 KPV 14239 Tes dan Pengukuran Olahraga 1 2 3      √   
32 KPV 14240 Biomekanika 3  3      √   
33 KPV 14241 Massage  2 2      √   
34 KPV 14242 Pembentukan Kondisi Fisik 2  2      √   
35 KPV14243 Sosiologi Olahraga 2  2      √   
36 KPV14144 Kepelatihan Cabang Olahraga  1 2 3       √  
37 KPV 14245 Seminar  2  2      √   
 Jumlah   79 14 7 16 13 9 17 3  

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) Pilihan 
1 KPV 14146 Teori dan Praktik Sepak Takraw 1 1 2       √  
2 KPV 14147 Teori dan Praktik Bulutangkis 1 1 2       √  
3 KPV 14248 Teori dan Praktik Tenis Meja  1 1 2    √     
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No Kode Nama Mata Kuliah T P J 
Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 KPV 14149 Teori dan Praktik Tenis 
Lapangan  1 1 2       √  

5 KPV 14150 Teori dan Praktik Karate 1 1 2       √  
6 KPV 14151 Teori dan Praktik Renang II 1 1 2       √  
7 KPV 14152 Teori dan Praktik Hoki 1 1 2       √  
8 KPV 14153 Komputer 1 1 2       √  
9 KPV 14154 Olahraga Rekreasi 1 1 2     √    
10 KPV 14255 Penjas Adaptif 1 1 2      √   
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan Disediakan   20    2 2 2 14  
 Jumlah Mata Kuliah Pilihan yang diambil   10    2 2 2 4  

TOTAL SKS 144 20 21 20 21 20 21 11 10 
 

B. Deskripsi Mata Kuliah  

NO NAMA MATA KULIAH DESKRIPSI 
 

1 
 
Agama 

Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran Agama yang 
dianutnya dalam rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 
bekal  ilmu pengetahuan yang cukup, dan sikap 
pribadi yang baik. Dengan pemahaman yang baik 
terhadap ajaran agama, segala aktivitas yang mereka 
lakukan didasari pada tuntunan agama. 

 
2 

 
Pendidikan Pancasila 

Mata kuliah ini membahas latar belakang hakikat 
pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila 
dalam konteks perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah bangsa 
Indonesia, etika dan sebagai dasar nilai- nilai 
pengembangan ilmu. 

 
3 

 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah 
pengembangan kepribadian, identitas nasional, 
negara dan konstitusi, hubungan negara dan 
warganegara, demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia, 
ketahanan nasional dan integrasi nasional.  
 

 
4 

 
Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki 
keterampilan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun tulisan yang 
relevan dengan tugas-tugas akademik dan 
keilmuwan. Keterampilan berbahasa lisan dan 
tulisan didasari oleh penguasaan konsep dan fungsi 
bahasa, ragam bahasa, ejaan yang disempurnakan, 
kalimat efektif, paragraf, dan menulis karya ilmiah.  
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5 

 
Bahasa Inggris 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 
baik lisan maupun tulisan. Materi kuliah dirancang 
untuk memberikan peluang kepada mahasiswa 
untuk terlibat aktif dalam berbicara menggunakan 
bahasa Ingris di kelas dan menggunakannya secara 
kreatif terutama dalam konteks pengajaran. 

 
6 

 
Kuliah Kerja Nyata 

Mata kuliah ini menyediakan pengalaman langsung 
mahasiswa dalam konteks berkehidupan 
bermasyarakat. Mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus dalam situasi 
nyata di masyarakat.  
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Pendidikan Budaya 
Melayu 

Mata kuliah ini mengkaji adat resam Melayu sebagai 
warisan turun menurun dalam kehidupan 
masyarakat, dan mendorong penguatan kembali 
budaya melayu menuju masyarakat bermarwah, 
bermartabat dan memiliki daya saing dalam kancah 
dunia global.Mata kuliah ini membahas konsep jati 
diri Melayu, falsafah hidup orang Melayu, etos dan 
budaya kerja orang Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat 
Melayu, teknologi Melayu, adat pantang larang 
Melayu, seni dan budaya Melayu, makanan dan 
minuman Melayu, permainan tradisional Melayu, 
pakaian Melayu, cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan dan persalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal masyarakat 
Melayu, dan orang Melayu dalam kancah globalisasi. 
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Pendidikan 
Lingkungan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, penyebab dan 
dampak kerusakan lingkungan, cara melestarikan 
lingkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, agama/nilai-nilai 
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Landasan Pendidikan 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawaan manusia 
tentang wawasan manusia, hakekat pendidikan dan 
unsur-unsurnya, landasan pendidikan (landasan 
filsafat, landasan psikologis, landasan social, landasan 
iptek), lingkungan pendidikan, aliran dan masalah 
pendidikan, pendidikan masa deoan menghadapi abad 
21, pendidikan dan pembangunan nasional. 
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Perkembangan Peserta 
Didik 

Mata kuliah ini membahas tentang konseo 
oertumbuhan dan perkembangan, mencakup 
pengertian, prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi dalam memahami 
perkembangan mencakup: perspekttif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; factor-faktor 
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yang mempengaruhi perkembangan berdasarkan 
tahapan perkembangan; karakteristik perkembangan 
psikologis dan fisik peserta didik mencakup; 
perkembangan fisik dan motoric, kognitif, bahasa, 
social, emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian dan 
permasalahan pada peserta didik pada setiap tahap 
usia anak dan remaja.  

 
11 

 
Bimbingan dan 
Konseling 

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini 
adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar 
BK mencakup; latar belakang diperlukannya BK di 
sekolah, sejakar BK di Indonesia; pengertian, tujuan, 
fungsi, prinsip da azas BK; landasan bimbingan 
konseling; bidang dan jenis layanan BK di sekolah 
serta layanan bimbingan belajar bagi siswa sekolah 
menengah.  
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Pengelolaan 
Pendidikan 

Mata kuliah ini mencakup kajian tentang konsep 
dasar ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian 
pendidikan; kepemimpinan pendidikan, dan 
supervise pendidikan. Kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 
pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-
fungsi manajemen pendidikan, serta pengelolaan 
kelas (classroom management). 
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Pengembangan Profesi 
Guru 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep umum 
profesi, ciri-ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-usaha 
pengembangan profesi keguruan, standar kompetensi 
guru serta peraturan perundang-undangan tentang 
profesi guru, penilaian kinerja guru (PKG), dan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). 
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Telaah kurikulum dan 
perencanaan 
pembelajaran Olahraga 

Mengkaji, filosofi, landasan, dan perkembangan 
kurikulum. Menelaah standar isi kurikulum bidang 
studi yang berlaku. Menganalisis materi lingkup dan 
kedalaman isi pokok materi. Menyusun silabus, 
mengembangkan indicator dan tujuan pembelajaran 
dari kompetisi dasar. Menguraikan materi pokok dan 
menyusun strategi, pendekatan, metode dan sumber 
belajar dalam bentuk rencana pembelajaran, 
merancang bahan ajar dan LKS 

14 Strategi pembelajaran 
Olahraga 

Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip dari 
pembelajaran. Hakikat, cirri dan komponen 
pembelajaran. Interaksi belajar mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori belajar yang 
diterapkan dalam pembentukan metode 
pembelajaran. Pendekatan dan model pembelajaran. 
Keterampilan dasar mengajar 

  Mata kuliah ini membahas; fungsi, kriteria, macam 
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16 Media Pembelajaran 
Olahraga 

media pembelajaran olahraga. Dasar pemilihan media 
pembelajaran, pengembangan media pembelajaran 
dan teknik penggunaan media pembelajaran baik 
secara konvensional maupun TIK. 
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Penilaian pembelajaran 
Olahraga 

Mata kuliah ini membahas: penilaian autentik: dasar, 
prinsipsyarat, tujuan dan fungsi penilaian, cirri, jenis, 
strategi danjenis tagihan. Teknik penilaian: 
pengembangan tes, kisi tes pendekatan dalam 
penilaian, prosedur penilaian, analisis alat penilaian. 

18 Praktik pengajaran 
Olahraga  

Menyusun rencana pembelajaran(RPP dan LKS) 
melaksanakan pembelajaran pada kelas mikro, 
mengobservasi, menilai, dan merefleksi pembelajaran 
proses pembelajaran mikro. 
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PLP (Pengenalan 
Lingkungan 
Persekolahan) 

Mengobservasi dan membuat laporan lingkungan 
fisik, organisasi, administrasi, lingkungan social 
sekolah pengamatan peserta didik dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. Menulis laporan 
kegiatan.Pengamatan proses pembelajaran di kelas 
dan lapangan berdasarkan perangkat pembelajaran 
yang digunakan guru seperti strategi pembelajaran, 
system evaluasi, rancangan RPP, media pembelajaran 
dan bahan ajar. Menulis laporan pengamatan. 
Kegiatan Praktik/latihan mengajar dengan bimbingan 
guru pamong dan dosen pembimbing: mengajar 
terbimbing di lapangan, mengajar mandiri di 
lapangan, ujian Praktik mengajar, melaksanakan 
tugas-tugas pendampingan peserta didik. Portofolio. 
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Inovasi pendidikan 

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 
berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran inovatif 
tersebut dalam berbagai kurikulum dan pembelajaran 
bidang studi. Untuk mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut mahasiswa diajak mengkaji 
berbagai pengertian inovasi,  perbedaan inovasi 
dengan perubahan, jenis jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik diindonesia maupun diluar 
negeri, mengembangkan kemampuan berfikir inovatif 
dalam bidang studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternative baru pembelajaran 
bidang studi 
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Penelitian Pendidikan 

Kuliah ini merupakan perpaduan antara teori dan 
terapan, dimana mahasiswa selain diberikan teori-
teori yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari 
penjelajahan masalah, pelaksanaan penelitian sampai 
pada pengolahan dan pelaporannya, meliputi domain 
penelitian pendidikan, jenis-jenis penelitian 
pendidikan, dasar-dasar penelitian pendidikan, 
permasalahan penelitian, variable penelitian, kajian 
teori dari sumber belajar, rumusan hipotesis (jika 
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ada), teknik sampling, indikator dan instrument 
penelitian, validitas dan realibilitas instrumen, teknik 
analisis data penelitian, pelaporan publikasi, dan 
review hasil penelitian. 
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Statistik Pendidikan 

Mata kuliah ini membahas tentag konsep dasar 
statistic deskriptif dan inferensial (parametric dan 
non parametric), skala pengukuran data, ukuran 
tendensi sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) dan 
ukuran vaiasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan varians);statistic 
inferensial, meliputi: konsep statistic parametric dan 
non parametric, probabilitas dan distribsinya, 
distribusi normal baku, uji persyaratan statistic 
parametric (normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, 
dan pengolahan data dengan computer (Excell dan 
SPSS). 
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Skripsi  

Penyusunan skripsi memberi kesempatan kepada 
mahasiswa agar mampu; (1) memformulasikan ide, 
konsep, pola piker, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) merangkum 
dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan, 
(3) menyelesaikan masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi secara sistematis dan logis, 
kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang 
akurat dan didukung analisis yang tepat; dan (4) 
mengkomunikasikan dan menuangkannya dalam 
format yang digunakan di kalangan masyarakat 
ilmiah. 
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Teori dan Praktik 
Atletik I 

Mata kuliahTeori dan Praktik Atletik I berisi tentang 
sejarah, analisis, perkembangan gerak dasar, teknik 
latihan spesifikasi melalui kuliah teori dan praktik. 
Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan pada 
berbagai nomor yang ada pada cabang olahraga atletik 
dan memiliki kemampuan menjadi panitia, wasit/juri 
dalam berbagai event yang dilaksanakan. 

25 Teori dan Praktik 
Senam I 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertian, pembagian, 
sejarah, fasilitas senam, gerak dasar, teknik latihan, 
spesifikasi dan peraturan perlombaan senam, melalui 
kuliah teori dan Praktik. 
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Teori dan Praktik Voli I 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah olahraga 
permainan yang didalamnya mempelajari tentang 
pola-pola bermain bolavoli. Berangkat dari 
perkembangannya, permainan bolavoli yang tujuan 
awalnya hanya untuk rekreatif belaka, kemudian 
berkembang ke tujuan-tujjuan lain seperti untuk 
mencapai prestasi yang tinggi, meningkatkan prestise 
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diri atau bangsa dan negara, memelihara dan 
meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, 
memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi, bahkan 
saat ini ada sebagian pemain yang bertujuan untuk 
kepentingan ekonomi dan bisnis.  
Melalui pembelajaran bolavoli para mahasiswa dapat 
dibentuk dan dikembangkan aspek kebugaran 
jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir 
kritis, keterampilan social, penalaran, stabilitas 
emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 
dan pengenalan lingkungan bersih yang direncanakan 
secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan nasional. Disamping itu, mealui 
pembelajaran bolavoli pula diharapkan akan 
terdorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 
keterampilan motoric, pengetahuan dan penalaran, 
penghayatan nilai-nilai seperti sikap mental-
emosional-sportivitas-spiritual-sosial, serta 
pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 
merangsag pertumbuhan dan perkembangan kualitas 
fisik dan psikis yang seimbang. Hal tersebut akan 
berdampak terhadap pembentukan watak dan 
kepribadian bangsa serta usaha pengebangan dan 
peningkatan mutu sumber daya manusia secara 
berkelanjutan. Khususnya bagi bangsa dan negara 
yang sedang berkembang, pendidikan jasmani melalui 
pembelajaran bolavoli akan merupakan sara yang 
efektif dan efesien untuk meningkatkan disiplin dan 
rasa tanggung jawab,, kreativitas dan daya inovasi, 
dan mengembangakan kecerdasan emosional. 
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu memahami dan menguasai cara-
cara bermain bolavoli dengan aturan permainan yang 
benar, serta berkembbangnya kecerdasan emosional. 
Dalam proses perkuliahan dipelajari berbagai teknik 
dasar passing dan umpan (passing bawah dan passing 
atas), spike, servis, block melalui bentuk-entuk 
permainan. disamping itu dipelajari juga sejarah 
perkembangan bola voli dunia, dan peraturan 
permainan. 
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Teori dan Praktik Sepak 
Bola I 

Mata kuliah ketrampilan Sepakbola merupakan mata 
kuliah wajib lulus dengan bobot SKS 2 SKS. Mata 
kuliah ini membahas mengenai sejarah, etika, 
peraturan serta konsep-konsep dasar teknik bermain 
sepakbola. Mahasiswa mampu memahami sejarah, 
etika, peraturan serta dasar-dasar teknik bermain 
sepakbola. 
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Teori dan Praktik 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan kepelatihan olahraga S1. 
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Basket Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, 
strategi dan implementasi pembelajaran permainan 
bola basket yang meliputi sejarah perkembangan, 
organisasi, teknik, taktik, strategi, peraturan 
perwasitan, didaktik dan metodik pembelajaran bola 
basket. Dalam perkuliahan ini dibahas sejarah 
perkembangan dan organisasi bola basket baik di 
tingkat nasional, regional, maupun di tingkat 
internasional. Pada perkuliahan ini ibahas pula teknik, 
taktik dan strategi permainan bola basket. 
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Ilmu Urai (Anatomi) 

Mata kuliah anatomi manusia 
mempelajari/membahas tentang struktur tubuh 
manusia yang berkaitan dengan fungsi lokomosi 
(gerakan tubuh) serta ukuran-ukuran tubuh manusia. 
Pada kuliah ini akan dibahas tentang asteologi (ilmu 
tentang tulang manusia), arthologi (ilmu tentang 
persendian), myology (ilmu tentang otot), dan 
anthropometri (ilmu tentang ukuran-ukuran tubuh 
manusia). 
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Ilmu Faal 

Deskripsi mata kuliah dibahas tentang perubahan-
perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik 
perubahan yang bersifat sementara maupun 
perubahan yang menetap, akibat melakukan kegiatan 
fisik/olahraga meliputi: konsep tentang hidup sehat 
(WHO dan ilmu faal), hubuungan kesehatan, olahraga 
dan kebugaran jasmani, pembinaan kebugaran 
jasmani, hubungan ergosistema primer, sekunder dan 
tersier, ilmu faal serta penerapannya dalam 
pembinaan olahraga prestasi, olahdaya, ketahanan 
dan kelelahan, analisis penampilan olahraga prestasi, 
latihan kondisi fisik, latihan keterapilan teknik, 
hubungan kelelahan dan reflex bersyarat, termasuk 
mekanisme latihan pendahuluan dan latihan penutup 
serta doping dalam olahraga prestasi. Disamping itu 
dilakukan praktikum tentang cara mengukur tekanan 
darah, hemoglobin, mengukur waktu reaksi, 
mengukur lemak, cara penggunaan treadmile serta 
beberapa pemeriksaan kesanggupan tubuh. 
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Belajar Perkembangan 
Motorik 

selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu 
memahami tentang pengertian perkembangan 
motorik dan perbedaannya dengan pertumbuhan dan 
kematangannya, landasan pemikiran pentinganya 
perkembangan motoric dalam pembelajaran 
penjasorkes, manfaat perkembangan motoric bagi 
peningkatan kemampuan kognitif anak, konsep 
perkembangan motoric dalam meningkatkan 
keterampilan anak. Pengertian perkembangan social, 
perkembangan harga diri dan aktivitas fisik, pengaruh 
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social selama masa perkembangan, konsep 
perkembangan social dalam meningkatkan 
kemampuan motoric, factor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan motoric, pengaruh 
obat terhadap perkembangan motoric anak, pengaruh 
factor genetic terhadap perkembangan motoric anak, 
pengaruh stimulasi dini dan kehilangan sesuatu sejak 
dini terhadap perkembangan motoric. Tahapan 
perkembangan gerak reflex, tahapan perkembangan 
gerak dasar, proses perubahan dalam perkembangan 
motoric antara tingkatanusia anakm tahapan 
perkembangan gerak manipulative, bentuk latihan 
yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan 
manipulative, proses perubahan dalam perkembangan 
gerak manipulative antara tingkatan usia anak, 
tahapan evaluasi perkembangan motoric, bentuk 
evaluasi dalam mengukur keberhasilan anak dalam 
perkembangan motoriknya, cara mengevaluasi pada 
berbagai jenis keterampilan gerak dasar antara 
tingkatan usia anak. 
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Ilmu Kesehatan 
Olahraga 

Mata kuliah ilmu kesehatan olahraga (sport medicine) 
membahas semua aspek medis dan olahraga mulai 
dari aspek-aspek anatomis, fisiologis, psikologis 
olahraga keehatan, tata gizi, pencegahan cedera pada 
olahraga kompetitif, perawatan pada cedera, 
pemulihan kondisi fisik setelah sembuh dari cedera 
derajat satu atau lebih dan P3K pada cedera olahraga, 
olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga 
pada lansia, rehabilitasi, massage. 
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Pendidikan Kesehatan 
Sekolah 

Mata Kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah 
merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang 
pendidikan ksehatan di Sekolah yang terkait dengan 
kesehatan jasmani, rohani dan social. Termasuk 
didalamnya hidup sehat, gizi, dan menu makanan 
sehat serta pertolongan pertama pada kecelakaan. 
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Teori dan Praktik 
Renang 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar wajib 
pada program pendidikan kepelatihan olahraga S1. 
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu memiliki pengetahuan dalam 
penguasaan keterampilan gerak dasar yang tergabung 
dalam perkuliahan pembelajaran renang, serta 
memahami tataran pengetahuan, aktivitas 
akuatik/renang, secara teoritis dan filosofis. Pada 
perkuliahan berisi metode-metode yang dipergunakan 
untuk melatih atlet dan juga diberikan tata cara 
perwasitas cabang olahraga renang. 

35 Teori dan Praktik 
Pencak Silat 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan kepelatihan olahraga. 
Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
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mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, 
strategi dan implementasi pemblajaran pencak silat 
yang meliputi sejarah perkembangan, organisasi, 
teknik, taktik, strategi, peraturan perwasitan, didaktik 
dan metodik pemblajaran pencak silat. Dalam 
perkuliahan ini dibahas sejarah perkembangan dan 
organisasi pencak silat baik di tingkat nasional, 
regional, maupun di tingkat internasional. Pada 
perkuliahan ini dibahas pula tehnik, taktik, dan 
strategi pencak silat beserta perwasitannya. Pada 
perkuliahan ini dibahas juga mengenai didaktik dan 
metodik pembelajaran pencak silat. Pelaksanaan 
kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam 
bentuk ceramah dan diskusi yang dilengkapi dengan 
penggunaan media pembelajaran seperti LCD, Video, 
Slideshow, dan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian 
tugas, penhusunan dan penyajian makalah, review 
buku dan jurnal ilmiah. Tahap penguasaan mahasiswa 
selain melalui UTS dan UAS, juga dari tugas-tugas yang 
masuk dan aktivitas dalam presentasi dan diskusi. 
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Ilmu Gizi 

Mata Kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah 
merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang 
pendidikan ksehatan di Sekolah yang terkait dengan 
kesehatan jasmani, rohani dan social. Termasuk 
didalamnya hidup sehat, gizi, dan menu makanan 
sehat serta pertolongan pertama pada kecelakaan. 
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Psikologi Olahraga 

Dalam perkuliahan ini dibahas konsep dan 
implementasi psikologi olahraga. Proses perkuliahan 
diarahkan agar mahasiswa memiliki pemahaman 
tentang konsep dasar psikologi dalam olahraga, 
pengembangan konsep diri, fungsi kognitif, dan 
perkembangan aspek moral dan emosional (perilaku 
agresif, empati) melalui olahraga. Mahasiswa juga 
diberikan pengetahuan, pemahaman, dan daya 
analisis secara komperehensif tentang kose, teori dan 
gejala-gejala psikologis dalam penampilan olahraga 
serta mengimplementasikannya dalam kegiatan 
olahraga, terutama dalam proses pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah. Perkuliahan ini juga 
membekali mahasiswa denga kemampuan 
mempraktikkan dan menganalisis metode dan latihan 
keterampilan psikologis (MLKP) seperti manajemen 
kecemasan, latihan konsentrasi, imagery 
mental/visualisasi, dalam kegiatan olahraga, terutama 
dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di 
sekolah. 
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Ilmu Kepelatihan 
Dasar 

Mata kuliah ini membahas tentang aspek kepelatihan 
dalam olahraga kompetitif, ruang lingkup latihan, 
tujuan, sistem latihan, faktor-faktor/aspek-aspek 
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latihan, norma-norma beban latihan, kelelahan dan 
over training, teori pemuncakan (peaking), pulih asal 
setelah latihan dan pertandingan, pengembangan fisik 
dasar, perencanaan latihan, dan periodisasi latihan. 
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Teori dan Praktek Hoki 

Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar 
permainan hoki lapangan, perkuliahan dimulai 
dengan pengenalan alat dan fasilitas dalam 
permainan hoki lapangan. Selanjutnya penyampaian 
teknik-teknik dalam permainan hoki lapangan, 
seperti; teknik dasar dribble, teknik dasar hit, scoop, 
dan jab, serta menguasai taktik penyerangan dan 
pertahanan, perwasitan serta pengelolaan 
pertandingannya, sedangkan yang terakhir adalah 
keterampilan.   
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Psikologi 
Perkembangan 

Untuk mata kuliah psikologi perkembangan salah satu 
bentuk kaian yang memberikan pemahaman dan 
menggunakan konsep an teori mengenai sejarah, 
pengertian dan proses perkembangan, hukum 
perkembangan, aliran-aliran perkembangan, teori-
teori perkembangan menurut para ahli, fase-fase 
serta tugas perkembangan anak-anak usia TK, 
perkembangan pra kelahiran dan perkembangan 
kelahiran. 
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Pencegahan dan 
Perawatan Cedera  

Dalam perkuliahn ini dibahas model-model konsep 
transmisi, transasksi dan transformasi, paradigm 
perennial, model-model pengorganisasian, 
pengajaran/pembelajaran, pengembangan, 
implementasi dan evaluasi pencegahan dan perawata 
cedera, juga mengkaji isu-isu dan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam penerapan macam-macam 
model pencegahan dan perawatan cedera. Setelah 
mengikuti mata kuliah ini diharapkan diharapkan 
mahasiswa memiliki pengetahuan tentang PPC, P3K 
serta mampu menentukan gangguan umum, local dan 
khusus. 
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Faal Olahraga dan 
Praktikum 

Deskripsi mata kuliah dibahas tentang perubahan-
perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik 
perubahan yang bersifat sementara maupun 
perubahan yang menetap, akibat melakukan kegiatan 
fisik/olahraga meliputi: konsep tentang hidup sehat 
(WHO dan ilmu faal), hubuungan kesehatan, olahraga 
dan kebugaran jasmani, pembinaan kebugaran 
jasmani, hubungan ergosistema primer, sekunder dan 
tersier, ilmu faal serta penerapannya dalam 
pembinaan olahraga prestasi, olahdaya, ketahanan 
dan kelelahan, analisis penampilan olahraga prestasi, 
latihan kondisi fisik, latihan keterapilan teknik, 
hubungan kelelahan dan reflex bersyarat, termasuk 
mekanisme latihan pendahuluan dan latihan penutup 
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serta doping dalam olahraga prestasi. Disamping itu 
dilakukan praktikum tentang cara mengukur tekanan 
darah, hemoglobin, mengukur waktu reaksi, 
mengukur lemak, cara penggunaan treadmile serta 
beberapa pemeriksaan kesanggupan tubuh. 

 
43 

 
Psikologi Kepelatihan 

Mata kuliah psikologi kepelatihan merupakan mata 
kuliah wajib lulus dengan bobot 2 SKS, dalam mata 
kuliah ini mebahas mengenai konsep-konsep dasar 
tentang motivasi, kecemasan, kegairahan, konsentrasi 
dan perhatian, ketegaran mental, goal setting, 
bioritme serta berbagai bentuk teknik latihannya. 
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Tes dan Pengukuran 
Olahraga 

Selesai mengikuti mata kuliah ini iharapkan 
mahasiswa mampu menjelaskan dan terampil 
melaksanakan tes dan pengukuran dalam bidang 
olahraga. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep 
dasar tes dan pengukuran, prinsip-prinsip tes dan 
pengukuran dalam pelatihan, kriteria memilih tes 
yang baik, jenis-jenis tes keolahragaan, pengukuran 
kondisi fisik, tes keterampilan cabang-cabang 
olahraga, tes pengetahuan dan analisis butir tesnya 
serta penyusunan tes keterampilan dan analisis 
reliabilitas dan validitasya. 
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Biomekanika 

biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang 
menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap 
struktur hidup terutama sistem lokomotor dari tubuh 
(lokomotor = kegiatan dimana seluruh tubuh 
bergerak karena tenaganya sendiri dan umumnya 
dibantu oleh gaya beratnya). Biomekanika olahraga 
mempelajari bentuk dan macam-mcam gerakan atas 
dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis 
gerakan untuk dimengerti. Biomeknika olahraga 
berhubungan erat terutama dengan sistem 
neuromusculo skele pada manusia. Perhatian harus 
difoukuskan kepada prinsip anatomis yang 
berhubungan degan gerak tubuh. Prinsip-prinsip 
dasar mekanik yang berlaku terutama pada fungsib 
kerangka, bentuk persendian, fugsi otot, dan fungsi 
mekanik menjadi ilmu pengetahuan suplementer 
yang perlu diketahui. 

 
46 

 
Massage  

Mata kuliah ini membahas tentang konsep massage, 
sejarah massage, macam-macam massage dan 
kegunaannya, macam-macam manipulasi dan 
pengaruhnya, indikasi dan kontraindikasi pada 
massage, alat dan perlengkapan massage, etika 
massage, dan pedoman praktik massage 
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Pembentukan Kondisi 
Fisik 

Mata kuliah pembentukan kondisi fisik menyajikan 
mengenai ruang lingkup, pengertian, ciri-ciri, tujuan, 
sasaran latihan, prinsip-prinsip dan komponen-
komponen latihan, sistem energi, komponen biomotor 
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ketahanan, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, dan 
koordinasi beserta metode latihannya. 
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Sosiologi Olahraga 

Mata kuliah ini memfokuskan dan membahas tentang 
kemasyarakatan fenomena social dalam olahraga, 
wanita dan olahraga, keterkaitan olahraga dan media 
massa, tingkah laku kolektif dalam olahraga, 
perubaha social dalam olahraga dan budaya dalam 
olahraga, perubahan social dalam olahraga dan 
budaya dalam olahraga yang menitikberatkan pada 
hakikat dan konesp berpikir secara sosiologis untuk 
menginvesitgasi dan menjawab isu-isu mengenai: 
a. bagaimana olahraga dan partisipasi olahraga dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia 
b. bagaimana olahraga dapat mempengaruhi gagasan 

dan ide seseorang tentang maskulinitas, 
feminimitas, gender, ketidakadila, etnisitas, 
kegembiraan, kompetisi, sikap social, 
individualism, agresifita, kekerasan dan 
pebentukan karakter melalui olahraga. 

c. Bagaimana organisasi olahraga dan makna 
olahraga berkaitan dengan hubuhngan social di 
dalam kelompok, komunitas atau masyarakat. 

d. Bagaimana organisasi dan makna sosiologi 
olahraga berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan 
pemasaran produk-produk olahraga. 

Bagaimana olahraga berkaitan dengan ruang-ruang 
kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik, social, 
endidikan, media massa, ideology, dll. 
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Kepelatihan Cabang 
Olahraga 

Materi ini mengajarkan tentang materi-materi 
tentang fungsi, peran dan kepribadian pelatih dalam 
upaya menjadi pelatih profesional, mengajarkan 
tentang metode-metode melatih dan mampu 
mengaplikasikan metode melatih baik di sekolah 
maupun klub-klub olahraga. 
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Seminar  

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan 
penguasaan kepada mahasiswa tentang prosedur 
pembuatan prosposal sesuai dengan  peraturan 
akademik yang berlaku, memberikan cara 
memaparkan isi proposal dan argumentasi terhadap 
isi proposal dalam seminar. 
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Tenis Meja 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
pemahaman konsep olahraga tenis meja, teori dan 
Praktik olahraga tenis meja di sekolah, teknik, taktik, 
dan strategi bermain tenis meja, didaktik metodik 
pembelajaran olahraga tenis meja. Selain itu mata 
kuliah ini juga berisi tentang peraturan permainan 
yang berlaku sehingga mahasiswa memiliki 
keterampilan menjadi wasit. 

  Mata kuliah ini memaparkan tentang prinsip-prinsip 
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52 Teori dan Praktik 
Tenis Lapangan 

dasar permainan tenis lapangan secara umum. 
Substansi mata kuliah ini berisi pemaparan tentang: 
sejara permainan tenis (groundstroke, voli, dan 
service), peraturan permainan tenis, serta 
administrasi pelaksanaan pertandingan 

53 Karate Mata kuliah ini membahas tentang sejarah 
perkembangan, etika dan filosofi beladiri karate. Mata 
kuliah ini bertujuan memberi bekal teknik 
keterampilan dasar beladiri karate meliputi: gerakan 
dasar (kihon), kata/jurus dasar (kata; Heian/Pinan 1-
5) dan teknik perkelahian dasar (gohon ippon kumite, 
sanbon ippon kumite dan kohin ippon kumite). 
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Senam Aerobik 

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat dari senam 
aerobic, sejarah senam aerobic, klasifikasi senam 
aerobic, mempelajari bagaimana sistematika dalam 
senam aerobic serta urutan latihan yang baik dalam 
senam aerobic. 
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Penjas Adaptif 

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang sikap 
masyarakat terhadap kecacatan, peningkatan 
perhatian masyarakat terhadap orang cacat, 
pengertian anak cacat, tujuan pendidikan jasmani 
adaptif, peran dan fungsi penjas adaptif, jenis-jenis 
kecacatan, factor-faktor penyebab kecacatan, materi 
dan program penjas adaptif, pembelajaran individu, 
metode pembelajaran, oengembangan strategi 
pembelajaran afektif, mengajar keterampilan kognitif, 
konsep-konsep pembelajaran, program pemecahan 
masalah melalui penjas, aktivitas melatih memori, 
mendorong kreatifitas siswa, perkembagan bahasa, 
verbalisasi oleh siswa, identifikasi dan pemberian 
nama, penguatan konsep bahasa melalui gerakan, 
penggunaan saluras sensor, menggunakan permainan 
bahasa, sosialisasi dan pembelajaran afektif. 
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Pembinaan 
Peningkatan Prestasi 

Dalam perkuliahan ini mahasiswa akan dibekali 
berbagai keterampilan cabang olahraga tingkat lanjut 
dengan tujuan mampu mencapai prestasi yang 
optimal sesuai dengan cabang olahraga yang menjadi 
spesialisasi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang belum 
memiliki cabang olahraga spesialisasi, maka pada 
perkuliahan ini diberikan kesempatan untuk 
mengambil cabang olahraga yang berbeda untuk tiap 
semesternya, hal ini dilakukan untuk memberikan 
kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk memilih 
cabang olahraga yang tepat bagi dirinya. 
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Komputer 

Mata kuliah ini terdiri dari praktik yang membahas 
tentang pengopreasian program Microsoft Office, 
meliputi program olah kata (MS Word), program olah 
data (MS Excel dan SPSS), dan program tampilan 
presentasi (Power Point). Selain mampu 
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mengoperasikan berbagai keterampilan diatas, 
mahasiswa juga dibekali cara mencari dan mengambil 
informasi dari internet, dan melakukan pencetakan 
dokumen dengan menggunakan printer. 
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Olahraga Rekreasi 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
pemahaman olahraga rekreasi; teori dan Praktik 
berbagai jenis olahraga rekreasi, dan olahraga 
tradisional; klasifikasi dan pengembanga karir bidan 
rekreasi di sekolah dan luar sekolah; pengembangan 
olahraga rekreasi; teori dan Praktik pengelolaan 
kegiatan olahraga rekreasi/wisata. 
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Teori dan Praktik 
Tenis Lapangan 

Mata kuliah ini memaparkan tentang prinsip-prinsip 
dasar permainan tenis lapangan secara umum. 
Substansi mata kuliah ini berisi pemaparan tentang: 
sejara permainan tenis (groundstroke, voli, dan 
service), peraturan permainan tenis, serta 
administrasi pelaksanaan pertandingan 
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Teori dan Praktik Bola 
Tangan 

Mata kuliah ini berisikan tentang sejarah permainan 
bola tangan mulai dari ditemukannya permainan bola 
tangan, perkembangan bola tangan mulai dari Eropa, 
Amerika, Asia sampai Indonesia, perkuliahan ini juga 
membahas tentang keterampilan dasar bola tangan, 
teknik dasar dan taktik permainan bola tangan, 
sampai peraturan permainan bola tangan. 
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Teori dan Praktik 
Bulutangkis 

Mata kuliah ini dibahas mengenai sejarah singkat 
perkembangan bulutangkis dunia dan Indonesia, 
teknik dasar, taktik dan strategi bermain tunggal dan 
ganda, serta peraturan pertandingan dan perwasitan. 

 
63 

 
Teori dan Praktik 
Sepak Takraw 

Mata kuliah sepak takraw berisi konsep 
keterampilan/teknik dasar bermain sepak takraw 
(sepak mula, sepak sila, sepak cungkil, memaha, 
mendada, menyundul, smas, dan blocking), 
menerapkan peraturan pertandingan sepak takraw 
serta tata cara pemilihan, pemeliharaan, dan 
perbaikan sarana, dan fasilitas sepak takraw. 
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Pembinaan Prestasi 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 
dikhususkan untuk pembinaan cabang-cabang 
olahraga, agar mampu meraih prestasi yang optimal 
dalam berbagai event olahraga seperti Pekan 
Olahraga Daerah, Kejurnas, PON, dan event-event 
olahraga lainnya. 
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Teori dan Praktik Bola 
Voli II 

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan mampu memahami dan menguasai cara-
cara bermain bolavoli dengan aturan permainan yang 
benar, serta berkembbangnya kecerdasan emosional. 
Dalam proses perkuliahan dipelajari berbagai teknik 
dasar passing dan umpan (passing bawah dan passing 
atas), spike, servis, block melalui bentuk-entuk 
permainan. disamping itu dipelajari juga sejarah 
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perkembangan bola voli dunia, dan peraturan 
permainan. 
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Teori dan Praktik 
Basket II 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada 
program studi pendidikan jasmani kesehatan dan 
rekreasi S1. Selesai mengikuti perkuliahan ini 
diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang 
konsep, strategi dan implementasi pembelajaran 
permainan bola basket yang meliputi teknik, taktik, 
strategi, peraturan perwasitan, didaktik dan metodik 
pembelajaran bola basket. Dalam perkuliahan ini 
dibahas sejarah perkembangan dan organisasi bola 
basket baik di tingkat nasional, regional, maupun di 
tingkat internasional. Pada perkuliahan ini ibahas 
pula teknik, taktik dan strategi permainan bola 
basket. 
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Teori dan Praktik 
Sepakbola II 

Mata kuliah ketrampilan Sepakbola merupakan mata 
kuliah wajib lulus dengan bobot SKS 2 SKS. Mata 
kuliah ini membahas mengenai sejarah, etika, 
peraturan serta konsep-konsep dasar teknik bermain 
sepakbola. Mahasiswa mampu memahami sejarah, 
etika, peraturan serta dasar-dasar teknik bermain 
sepakbola. 
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Teori dan Praktik 
Pencak Silat II 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 
menguasai perwasitan dan menerapkannya dalam 
event-event daerah, maupun nasional. Pada 
perkuliahan dibahas juga mengenai didaktik dan 
metodik pembelajaran pencak silat kepada siswa 
didik disekolah jenjang SD, SMP, dan SMA. 
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Teori dan Praktik 
Senam II 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 
menguasi konsep dan teori tentang gerak maupun 
teknik lanjutan dari senam. Selain itu mata kuliah ini 
berisi tentang peraturan perlombaan senam, yang 
nantinya akan berguna bagi mahasisa jika terjun di 
dunia olahraga. 
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Teori dan Praktik 
Renang II 

Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan 
menguasi teori tentang konsep struktur sarana serta 
prasarana dalam pembelajaran renang. Mata kuliah 
ini juga menuntut mahasiswa mampu 
mengimplementasikan pengetahuan tentang sarana 
dan prasarana pada saat terjun ke masyarakat serta 
mampu melatih atlet. 
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LAMPIRAN 1 

 

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 
 

Keputusan Menteri 
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 

No. 123 Tahun 1962 
 

Tentang 
Pendirian Universitas Riau Negeri di Pekanbaru 

 
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang : 1.  Bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan 

Perguruan Tinggi, perlu mendirikan sebuah Universitas 
Negeri di Pekanbaru. 

  2. Bahwa untuk mendirikan Universitas termaktub dalam sub a 
telah diselenggarakan oleh Suatu Panitia Persiapan. 

 
Mengingat : Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 

1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi jo. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, 
terutama Pasal 354. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Sambil menunggu pengesahan dengan keputusan Presiden tentang Pendirian 
Universitas Negeri di Pekanbaru. 
 
Menetapkan: 
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962 mendirikan Universitas 

Negeri di Pekanbaru. 
Kedua : Untuk pertama kali Universitas Negeri tersebut dalam Pasal 

“Pertama”, terdiri atas: 
1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan 
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
3. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam 
4. Fakultas Perikanan 

Ketiga : Biaya penyelenggaraan Universitas tersebut pada Pasal 
“Pertama” untuk tahun 1962 dibebankan pada Yayasan 
Universitas Riau dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata 
anggaran yang disediakan untuk Universitas tersebut sebagai 
Universitas Negeri. 

Keputusan : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di : Jakarta 
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Pada Tanggal : 20 September 1962 
 
MENTERI PERGURUAN TINGGI 
DAN ILMU PENGETAHUAN 
 
ttd 
 
(Toyib Hadiwijaya) 

Salinan kepada: 
1. Menteri Pertama 
2. Semua Wakil Menteri Pertama 
3. Semua Menteri 
4. Sekretaris Negara 
5. Sekretariat Negara 
6. Direktorat Kabinet Presiden 
7. Semua Departemen 
8. Kantor Urusan Pegawai 
9. Dewan Pemeriksaan Negara 
10. Thesaauri Negara Departemen Keuangan 
11. Jawatan Perjalanan 
12. Dewan Pertimbangan Agung 
13. Dewan Perancang Nasional 
14. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi “G” 
15. Lembaga Administrasi Negara 
16. Biro Pusat Statistik 
17. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri 
18. Semua Fakultas Universitas/Institut Negeri 
19. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Institut Negeri 
20. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 
21. Semua Biro bagian di lingkungan Departemen P dan K 
 

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan 
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Perundang-undangan 

 
ttd 

 
(Nn. Mr. A. W. I. Pupella) 
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LAMPIRAN 2 

 

 

 

 
 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU 
 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU 
 

NOMOR 3 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

REKTOR UNIVERSITAS RIAU 
 

Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan 
peraturan akademik yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di 
Universitas Riau; 

b. bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan 
kondisi yang terdapat pada masing-masing fakultas, program dan unit lainnya 
dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 
Tinggi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Akademik melalui Peraturan Rektor 
Universitas Riau; 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
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Kualifikasi Nasional Indonesia; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi; 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau; 
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana 
pada Perguruan Tinggi Negeri; 

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
232/U/2000 tentang Pedoman  Penyusunan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dan  
Penilaian  Hasil  Belajar Mahasiswa; 

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 009/0/2003 
tentang Statuta Universitas Riau; 

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau; 

18.  Surat Edaran Dikti Nomor 94753/A.A5/Kep/2001 tentang Penghentian dan 
Penyetoran Gaji terhadap Pegawai yang meninggalkan Tugas; 

19.  Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 77/PT.22/D/02.01/83 tentang Tata 
Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau; 

20. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 63/H19/AK/2009 tentang Ujian 
Akhir dan Pembuatan Ijazah di Universitas Riau; 

21. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 647/H19/AK/2010 tentang Evaluasi 
Mahasiswa yang diterima melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah 
(PBUD) dan Penelusuran Bakat Minat (PBM) Universitas Riau; 

22. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 648/H19/AK/2010 Tentang Hasil 
Evaluasi Ujian Akhir Semester Universitas Riau; 

23. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 93 Tahun 2011 tentang Validasi 
Karya Ilmiah Dosen; 

24. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 213/UN19/AK/2011 tentang 
Penetapan Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen untuk Keperluan 
Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Riau; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG  PERATURAN  

AKADEMIK UNIVERSITAS. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 
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yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, 
Program Doktor, Program Profesi, Program Spesialis yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
tinggi. 

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada 
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan 
pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan 
universitas. 

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan.  

5. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang 
terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, 
vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin 
ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.  

6.  Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwewenang dan bertanggung jawab 
atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.  

7. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya 
pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang 
mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau 
profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, 
dan/atau seni.  

8. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang 
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas. 

9. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UNRI yang 
menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas 
Program Magister,  Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program 
Doktor baik Monodisiplin maupun Multidisiplin. 

10. Direktur Program Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada program 
Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pada program Pascasarjana.  

11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu 
rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.  

12. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program 
pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur 
seperti jurusan. 

13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

14. Program Studi Multidisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan 
pendidikan yang berbasis kumpulan berbagai disiplin ilmu. 

15. Program Studi Monodisiplin adalah Program Studi yang menyelenggarakan 
pendidikan yang berbasis pada 1 (satu) disiplin ilmu. 

16. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang  
pelaksanaan akademik di UNRI dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, 
teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.  

17. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah 
lanjutan tingkat atas.  

18. Program Diploma Empat adalah jenjang pendidikan profesional setelah sekolah 
lanjutan tingkat atas. 

19. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah sekolah lanjutan 
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tingkat atas. 
20. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang 

menyiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan 
keahlian khusus. 

21. Program Magister adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program 
Sarjana/Diploma Empat. 

22. Program Spesialis Satu adalah pendidikan tinggi setelah program profesi 
(kedokteran).  

23. Program Doktor adalah Jenjang Pendidikan Akademik setelah program Magister. 
24. Program Spesialis Dua adalah pendidikan tinggi setelah program spesialis satu.  
25. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai 

acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan 
kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNRI dipakai sebagai rujukan 
pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional 
yang berlaku di UNRI.  

26. Peraturan Akademik adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau 
digunakan oleh UNRI dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu 
pengetahuan, teknologi, olah raga dan/atau kesenian serta pengembangannya, 
yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika. 

27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

28. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap pada Program Sarjana yang 
diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan 
persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana 
studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.  

29. Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi 
pembimbing kandidat Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor 
Kepala yang memiliki jurnal internasional terindeks scopus dan disiplin ilmu 
yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa. 

30. Ko-Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi 
pendamping Promotor dan memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dalam 
bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun. 

31.  Masa Studi Mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa 
terdaftar di UNRI. 

32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang 
terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.  

33. Mahasiswa Aktif adalah peserta didik yang telah membayar UKT dan mengisi 
Kartu Rencana Studi (KRS).  

34. Mahasiswa Non Aktif adalah peserta didik yang terdiri atas mahasiswa berhenti 
studi sementara (masa langkau) dan alpa studi. 

35. Mahasiswa Berhenti Studi Sementara (masa langkau) adalah peserta didik non 
aktif yang tidak membayar UKT tetapi mengurus izin masa langkau ke  Rektor.  

36. Mahasiswa Alpa Studi adalah peserta didik non aktif yang  membayar UKT dan 
tidak mengisi KRS. 

37. Mahasiswa Berhenti Tetap (mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNRI) 
adalah yang tidak membayar UKT dan tidak mengurus izin masa langkau ke 
Rektor. 

38. Mahasiswa Baru adalah peserta didik yang lulus di UNRI setelah mengikuti 
seleksi pada setiap tahun ajaran untuk Program Diploma Tiga, Diploma Empat, 
Sarjana, Profesi dan setiap semester untuk program Pascasarjana serta spesialis. 
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39. Mahasiswa Fast Track (percepatan studi lanjut) adalah peserta didik yang 
mengikuti jalur percepatan penyelesaian studi lanjut. 

40. Mahasiswa Alih Program adalah peserta didik yang melanjutkan studi dari 
program Diploma ke Sarjana. 

41. Mahasiswa Pindah adalah peserta didik pindahan yang diterima dari universitas 
lain atau dari lingkungan dalam UNRI sesuai  ketentuan yang ada di UNRI. 

42. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan UNRI yang 
telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi. 

43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelanggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.  Kerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

44. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, 
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kompetensi. 

45. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas 
dua semester.  

46. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 
program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. 

47. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban 
studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga 
pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit. 

48. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu 
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester 
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
kurikuler di suatu program studi.  

49. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 
melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per 
minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri  
selama satu semester.  

50. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil 
mahasiswa dalam 1 (satu) semester.  

51. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari 
setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa 
yang bersangkutan. 

52. Kuliah adalah proses pembelajaran pada program pendidikan di UNRI yang 
dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara 
langsung dan atau tidak langsung, di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai 
dengan ketentuan. 

53. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa pada 
program pendidikan di UNRI yang dilaksanakan secara berkala dan/atau tidak 
berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan/atau performa, tugas dan/atau kuis serta 
pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran.  

54. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan/atau 
sesudah penelitian untuk program pendidikan di UNRI dan mengacu kepada 
ketentuan yang berlaku. 

55. Silabus adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi/materi 
perkuliahan. 
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56. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai 
jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), 
sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotor).  

57. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), adalah kelompok 
bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi perkerti 
luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung 
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

58. Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), adalah kelompok 
bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan 
penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.  

59. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), adalah kelompok bahan 
kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan 
berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.  

60. Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), adalah kelompok bahan 
kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang 
diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 
dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.  

61. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), adalah kelompok 
bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami 
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 
berkarya.  

62. Beban Tugas Dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang 
dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

63. Tugas Institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi 
yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.  

64. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah hasil penilaian  
capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.  

65. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah hasil penilaian  
capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi. 

66. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan 
teknologi.  

67. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada 
mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan 
skripsi/tesis/disertasi, dan laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain 
disesuaikan dengan program studinya. 

68.  Tugas akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola 
atas persetujuan senat fakultas.  

69. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya tulis ilmiah 
berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau 
penelitian kepustakaan.  

70. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister berupa karya tulis 
akademik hasil studi dan/atau penerbitan mendalam yang dilakukan secara 
mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau 
menemukan jawaban baru bagi berbagai masalah yang sementara telah diketahui 
jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang 
dipandang yang telah mapan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
yang dilakukan calon Magister di bawah pengawasan para pembimbing. 
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71. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis 
ilmiah akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan 
secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah 
diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap 
hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni. Disertasi tersebut dibuat oleh Kandidat Doktor di bawah bimbingan Tim 
Promotor dan sudah berhasil dipertahankan di depan Tim Penilai Ujian Akhir 
Doktor. 

72. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah 
dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan 
suatu masalah. 

73. Ujian Sarjana adalah ujian yang dilakukan untuk tugas akhir secara 
komprehensif. 

74. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

75. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah 
mengikuti proses belajar di UNRI dan telah dinyatakan lulus. 

76. Surat Keterangan Pindah adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa yang 
pernah kuliah di UNRI dan mahasiswa yang bersangkutan meminta pindah ke 
perguruan tinggi lain. 

77. Suasana Akademik (Budaya Akademik) adalah kondisi yang diharapkan dimana 
terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi 
oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.  

 
 

BAB II 
SISTEM STUDI MAHASISWA 

 
Pasal 2 

 
Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru UNRI adalah:  
(1) Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C untuk program Diploma Tiga dan Sarjana, 

Sarjana untuk program Magister dan profesi, Magister untuk program Doktor, 
profesi kedokteran untuk program spesialis satu, dan spesialis satu untuk 
program spesialis dua yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan;  

(2) Memiliki kemampuan akademis dan memenuhi standar  yang telah ditetapkan 
fakultas/jurusan/program studi/bagian yang bersangkutan di UNRI;  

(3) Berbadan sehat; dan 
(4) Memenuhi persyaratan administratif  yang telah ditetapkan oleh 

fakultas/jurusan/ program studi/bagian yang bersangkutan di UNRI.  
 

Pasal 3 
 
(1) Program pendidikan di UNRI terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan 

Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Spesialis;  
(2) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi dilaksanakan atas dasar 

kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi 
tersebut;  
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(3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan jalur 
pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan/atau jalur 
pendidikan spesialis.  

(4) Masa studi Program Diploma Tiga maksimal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) 
semester;  

(5) Masa studi Program Diploma Empat/Sarjana maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 
(empat belas) semester; 

(6) Masa studi program profesi diatur tersendiri dengan peraturan Rektor; 
(7) Masa studi Program Magister  dan spesialis satu maksimal 8 semester (4 tahun);  
(8) Masa studi program Doktor dan spesialis dua maksimal 12 (dua belas) semester (6 

tahun);  
(9) Penyelesaian studi Program Pascasarjana Magister dan Doktor dapat dilakukan 

dengan dua jalur pilihan yaitu jalur (a) by Course atau (b) by Research;  
(10) Aturan penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana Magister dan 

Doktor jalur by Research dibuat dalam aturan terpisah; dan  
(11) Mahasiswa boleh terdaftar pada lebih dari satu program studi di lingkungan 

UNRI dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Surat Keputusan 
Rektor. 

 
Pasal 4 

 
(1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan 

semester genap yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli;  
(2) Setiap semester terdiri atas minimal 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap 

muka efektif tidak termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian; 
dan  

(3) Satu Semester pada Tahap Sarjana Kedokteran terdiri atas 3 (tiga) sampai 4 
(empat) blok Pendidikan Akademik Kedokteran (PAK) dan 3 (tiga) blok 
Pendidikan Keterampilan Medik (PKM) yang dilaksanakan secara paralel. 
Durasi pelaksanaan 1 (satu) blok adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu, 
termasuk ujian blok. 

 
Pasal 5 

 
(1) Antara semester ganjil dan semester genap dapat diselenggarakan kuliah antar 

semester;  
(2) Mata Kuliah yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak 

berpraktikum;  
(3) Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS; 

dan  
(4) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah mata kuliah yang mengulang/perbaikan. 
 

Pasal 6 
 
(1) Pada setiap awal semester (ganjil dan genap) program studi menawarkan 

sejumlah mata kuliah yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi 
kartu rencana studi (KRS); dan 

(2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender 
akademik yang ditetapkan oleh UNRI.  
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Pasal 7 
 
(1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa 

dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun 
pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan Penasehat Akademis (PA) 
mahasiswa yang bersangkutan;  

(2) Pembatalan, penambahan dan/atau penggantian mata kuliah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam masa 2 (dua) minggu sejak 
perkuliahan semester dimulai; 

(3) Pengesahan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA mahasiswa yang 
bersangkutan; dan  

(4) Kegiatan Pengenalan Akademis (PKA), Bakat, Seni dan Olahraga (BAKSO) 
adalah kegiatan untuk mahasiswa baru yang berhubungan dengan pengenalan 
akademis kampus UNRI dan pencarian bakat seni serta olahraga yang tidak 
melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) seperti perpeloncoan, pelecahan, 
pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan.   

 
 

BAB III 
BEBAN STUDI 

 
Pasal 8 

 
(1) Beban studi untuk setiap program studi pada program Diploma Tiga adalah 110-

120  SKS;  
(2) Beban studi untuk setiap program studi pada program Diploma Empat adalah 

144-160  SKS; 
(3) Beban studi untuk setiap program studi pada program Sarjana adalah 144-160  

SKS; 
(4) Beban studi untuk setiap program profesi adalah 20-40  SKS; 
(5) Beban  studi Program Magister, Spesialis Satu adalah 36-50; 
(6) Beban  studi Program Doktor, Spesialis Dua adalah 40-52; 
(7) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS;  
(8) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa 

program Sarjana dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester 
(IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu:  
a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPS pada semester Genap sebelumnya; dan  
b. Semester Genap ditentukan oleh IPS pada semester Ganjil sebelumnya.  

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan bagi 
mahasiswa yang menggunakan sistem paket/blok. Beban studi sistem paket/blok 
diatur di fakultas/jurusan/bagian/program studi masing-masing; dan   

(10) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke Sarjana, maka jumlah SKS 
yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
Pasal 9 

 
Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan melalui penjumlahan dari 
perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi 
dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu 
program studi, dengan rumus: 
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               n 
               ∑ [(AM)i (NK) i ]  

        i=1 
IPK =    
               n 

               ∑ (NK) i  
              i=1 

 
 
 
dimana : 
 
IPK  : Indeks Prestasi Kumulatif 
 
AMi :  Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)  
Nki  :  Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan) 
n     :  Jumlah  mata  kuliah  yang  diambil  dalam  suatu  program  studi  pada   setiap 

semester. 
 

Pasal 10 
 
(1) Pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa program Sarjana  pada pasal 7 ayat 

(6) adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: 
 

Indeks prestasi semester 
sebelumnya 

Beban studi maksimal (SKS) yang dapat 
diambil pada semester berikutnya 

a. Kurang dari 1,50 12 
b. Dari 1,50 s/d 1,99 15 
c. Dari 2,00 s/d 2,49 18 
d. Dari 2.50 s/d 2,99 21 
e. Sama   atau   besar   dari 3.00 24 
 

(2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dimulai pada semester kedua;  

(3) Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang 
berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan 
Wakil Dekan bidang akademik, dan tidak lebih dari 24 SKS; dan 

(4) Kelebihan SKS beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum 1 
(satu) SKS.  

 
 

BAB IV 
KURIKULUM, KOMPETENSI, DAN MATA KULIAH 

 
Pasal 11 

 
(1) Kurikulum program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

mengacu kepada kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas:  
a. Kurikulum inti; dan  
b. Kurikulum institusional.  
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(2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus 
dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang 
berlaku secara nasional. Kelompok bahan kajian dan pelajaran ini terangkum 
dalam kelompok mata kuliah Sikap dan Tata Nilai;  

(3) Tujuan diberikannya kelompok mata kuliah Kurikulum inti adalah agar peserta 
didik : (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (b) Memiliki moral, etika 
dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.  (c) Berperan 
sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia. (d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan 
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. (e) Menghargai 
keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. (f) Menjunjung tinggi penegakan hukum 
serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta 
masyarakat luas; 

(4) Pengembangan kurikulum inti pendidikan tinggi mengacu kepada pencapaian 
kompetensi;  

(5) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang 
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 
dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 

(6) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:  
a. kompetensi utama;  
b. kompetensi pendukung; dan  
c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.  

(7) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:  
a. landasan kepribadian;  
b. penguasaan ilmu dan keterampilan;  
c. kemampuan berkarya;  
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 

ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan  
e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya.  
(7) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama;  
(8) Kurikulum inti suatu program studi bersifat:  

a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;  
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;  
c. berlaku secara nasional dan internasional;  
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa 

datang; dan  
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, 

dan pengguna lulusan.  
(9) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut 

dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi 
penyelenggara program studi;  

(10) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :  
a. nama program studi;  
b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu 

dengan lainnya;  
c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;  
d. persyaratan akademis dosen;  
e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen 

kompetensi;  
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f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen 
kompetensi;  

g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; dan  
h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.  

(11) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu 
dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari 
gatra:  
a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan; dan  
b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama 

lainnya.  
(12) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk SKS antara kompetensi utama 

dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum 
berkisar antara 40-80%:20-40%:0-30%. 

 
Pasal 12 

 
(1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan 
kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan 
keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas UNRI;  

(2) Kurikulum institusional program Sarjana terdiri atas keseluruhan atau 
sebahagian dari kelompok mata kuliah sebagai berikut:  
a. Kelompok mata kuliah Penguasaan Pengetahuan yang terdiri atas mata 

kuliah yang relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut 
mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara 
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif 
penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;  

b. Kelompok mata kuliah Kemampuan Berkarya yang terdiri atas mata kuliah 
yang relevan, dimana mata kuliah-mata kuliah tersebut bertujuan untuk 
mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,  
teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta 
mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; dan  

c. Kelompok mata kuliah Manajerial yang terdiri atas mata kuliah yang 
relevan, dimana dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut mampu 
mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, data, 
mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi 
secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan 
sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
organisasi.  

 
Pasal 13 

 
(1) Mata kuliah Kurikulum inti (Sikap dan Tata Nilai) yang wajib diberikan dalam 

kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas:  
a. Pendidikan Agama;  
b. Pendidikan Pancasila; dan  
c. Pendidikan Kewarganegaraan.  

(2) Sebagian mata kuliah Kurikulum institusional yang wajib diberikan pada 
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program studi/kelompok program studi adalah:  
a. Bahasa Indonesia;  
b. Bahasa Inggris;  
c. Pendidikan  Budaya Melayu;  
d. Kewirausahaan; dan   
e. Pendidikan Lingkungan.  

(3) Mata kuliah d dan e pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi pada 
mata kuliah yang sudah ada;  

(4) Penyusunan Kurikulum Inti berpedoman kepada ketetapan yang dikeluarkan 
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan;  

(5) Kurikulum Institusional untuk setiap program studi ditetapkan oleh UNRI 
bersama asosiasi profesi dan pengguna lulusan atau stakeholders; dan  

(6) Kurikulum Pendidikan Profesi dikembangkan oleh program studi bersama 
dengan organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah.   

 
Pasal  14 

 
(1) Kurikulum Program Pascasarjana dirancang oleh masing-masing Program Studi 

dengan mengacu pada KKNI dan ditetapkan dengan keputusan Rektor melalui 
usulan Direktur Program Pascasarjana; 

(2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas: 
a. Mata kuliah wajib program studi; 
b. Mata kuliah wajib konsentrasi; dan 
c. Mata kuliah pilihan. 

(3) Substansi kurikulum program Magister bersifat linier dan terkait dengan 
kurikulum program Sarjana dan Doktoral; 

(4) Kurikulum antar program studi berbeda sekurang-kurangnya 60%; 
(5) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi berbeda antara 20% s/d 

40%; 
(6) Kurikulum dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan 

melalui rapat dosen tetap program studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus 
memperoleh keputusan rektor sebelum diberlakukan; 

(7) Kurikulum yang diberlakukan oleh Program Studi, tanpa dilandasi oleh 
keputusan Rektor UNRI menjadi tanggung jawab KPS, dan transkrip akademik 
mahasiswa tidak dapat diterbitkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana 
UNRI; dan 

(8) Kurikulum spesialis satu dan dua dikembangkan oleh fakultas/jurusan/ 
bagian/program studi bersama dengan organisasi profesi kedokteran yang diakui 
oleh pemerintah.   

 
Pasal 15 

 
(1) Pelaksanaan kuliah untuk satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka 

terjadwal minimal 14 kali tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS) dalam 
satu semester dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh 
mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah; dan  

(2) Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 160 (seratus enam puluh) menit 
pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.  
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Pasal 16 
 
(1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang 

dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri;  
(2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan 
kode mata kuliah, serta diberikan bobot angka kredit; 

(3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan 
dalam silabus mata kuliah yang bersangkutan;  

(4) Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Kegiatan Program 
Pembelajaran (RKPP) yang terdiri atas kontrak kuliah, Rencana Perkuliahan 
(RP), Bahan ajar disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam program 
studi/jurusan/bagian yang bersangkutan; dan 

(5) Wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi sebagai 
berikut:  
 

No Jabatan 
Akademik 

Kualifikasi 
Pendidikan 

Program Studi 
Diploma/Sarjana Magister Doktor 

1 Asisten Ahli Magister M - - 
Doktor M B B 

2 Lektor Magister M - - 
Doktor M M B 

3 Lektor Kepala Doktor M M M 
4 Profesor Doktor M M M 
Keterangan:  
M : Melaksanakan   B : Membantu 
 

Pasal 17 
 
(1) Mahasiswa harus menempuh jalur skripsi/tesis/disertasi dalam rangka 

penyelesaian pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor pada satu program studi 
sesuai ketentuan di Fakultas/Jurusan/ Program Studi/ Bagian masing-masing;  

(2) Penulisan dan pembuatan skripsi/tesis/disertasi berdasarkan pedoman tersendiri 
yang ditetapkan oleh setiap Fakultas/Jurusan/Program Studi/Bagian masing-
masing; dan  

(3) Bobot atau nilai kredit skripsi/tesis/disertasi adalah 4-8 SKS.  
 

Pasal 18 
 
(1) Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

program Sarjana UNRI yang dikelola oleh UNRI dengan bobot 4 SKS;  
(2) Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mahasiswa program Sarjana telah mengambil beban studi minimal 100 SKS; 
dan 

(3) Mahasiswa program Sarjana yang sedang mengikuti proses perkuliahan di 
program studinya, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan KUKERTA.  

 
Pasal 19 

 
(1) Setiap mata kuliah diasuh oleh seorang atau beberapa dosen dan dikembangkan 

oleh suatu jurusan/bagian/program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya 
di tingkat fakultas/program studi atau universitas;  

(2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam 
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suatu Jurusan/program studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul 
program studi/jurusan/bagian melalui dekan/direktur; dan  

(3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program 
studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNRI.  

 
 

B A B V 
SISTEM EVALUASI 

 
Bagian Pertama 

Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi 
 

Pasal 20 
 
(1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran serta 

memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen; dan 
(2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah 

dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka 
waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
Pasal 21 

 
(1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi 

kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek, 
magang, dan penelitian serta tugas akademik lainnya; dan  

(2) Evaluasi terhadap kemampuan ilmiah dan pendalamam materi, guna mencapai 
hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan 
tugas-tugas khusus seperti; seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi 
kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya (alternative 
assessments).  

 
Pasal 22 

 
(1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian Sarjana; dan  
(2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Ujian Tengah Semester (UTS);  
b. Ujian Akhir Semester (UAS); dan  
c. Ujian-ujian lainnya.  

  
Bagian Kedua 
Ujian Semester 

 
Pasal 23 

 
(1) UTS dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Perkuliahan (RP) dan Rencana Kegiatan Program 
Pembelajaran (RKPP) sampai tengah semester;  

(2) UAS dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses pembelajaran 
mulai dari perkuliahan awal sampai akhir semester sesuai dengan RKPP yang 
ditetapkan;  

(3) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik; 
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dan  
(4) Dalam hal tertentu UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin 
Dekan/Direktur.  

 
Pasal  24 

 
(1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh Program Pascasarjana 

yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Belajar Mengajar. Evaluasi 
mencakup: 
a. Ujian dan penilaian mata kuliah; dan 
b. Indeks Prestasi Akademik. 

(2) Pada setiap akhir semester, Ketua Program Studi harus menyerahkan laporan 
kemajuan proses belajar mengajar  setiap mahasiswa kepada Direktur sesuai 
matrik yang telah ditetapkan. 

Pasal 25 
 
(1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat 

minimal 80 % dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat 
minimal 80 % dari jumlah tatap muka;  

(2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan mengikuti 
kegiatan yang diutus oleh UNRI/Pemerintah minimal berskala nasional  paling 
lama tiga minggu dan  didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 
dianggap hadir;   

(3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan tertentu (sakit 
atau hal lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 
dianggap hadir dengan bobot setengah dari tatap muka;  

(4) Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki 
praktikum. Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk 
mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol);  

(5) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80 % 
dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS 
yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau 
halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dari yang berwenang 
dan disetujui oleh Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti 
UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri;  

(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberi nilai E (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan;  

(7) UTS dan UAS dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan, atau bentuk lain yang 
ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah 
bersangkutan atas persetujuan fakultas/program; dan  

(8) UTS dan UAS dapat berupa: esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang 
ditentukan oleh fakultas/program atau oleh dosen mata kuliah bersangkutan atas 
persetujuan fakultas/program.  

 
Bagian Ketiga 

Sistem Penilaian 
 

Pasal 26 
 

(1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian 
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Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian 
Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses pembelajaran, populasi 
mahasiswa dan jenis mata kuliah;  

(2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut 
penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan 
psikomotorik; dan  

(3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah 
dari populasi yang cukup besar.  

 
Pasal 27 

 
(1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah/blok adalah gabungan 

dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya;   
(2) NLAS mata kuliah praktikum tanpa teori adalah gabungan dari nilai UTS, Kuis, 

UAS, atau tugas lainnya; dan   
(3) Pembobotan nilai ditentukan dosen penanggung jawab mata kuliah dan/atau 

ketua tim blok, tetapi nilai UAS berkisar 40% sampai 45 % dan untuk bobot 
yang lain (nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS , atau tugas lainnya) ditetapkan 
oleh fakultas.  
 

Pasal 28 
 
(1) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu dari huruf E 

sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 (nol) 
sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan;   

(2) Untuk mendapatkan NM dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) 
dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan 

(3) Hubungan antara NM, AM, dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel 
berikut:  

 

Skor 100 NM AM SM 
X ≥ 85 A 4,00 Sangat Baik 

 80 ≤ X < 85  A- 3,75  
75 ≤ X < 80 B+ 3,50 

Baik 70≤ X < 75 B 3,00 
65≤ X < 70 B- 2,75 
60 ≤ X < 65 C+ 2,50 Cukup 55 ≤ X < 60 C 2,00 
40 ≤ X < 55 D 1,00 Kurang 

X < 40 E 0,00 Sangat kurang 
 
 

Pasal 29 
 
(1) Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan 

tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata 
kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka 
untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh 
mata kuliah yang bersangkutan;  

(2) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas 
waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender, semenjak nilai TL tersebut 
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diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, magang/kerja 
praktek, PPL dan tugas akhir;  

(3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh 
dosen yang bersangkutan kepada jurusan/ program studi/sub bagian pendidikan;  

(4) Nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan otomatis menjadi E (sangat 
kurang) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan 
melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); dan  

(5) Dalam menentukan IPS, maka nilai TL tidak diperhitungkan.  
 

Pasal 30 
 
(1) Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti 

kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah 
tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya;  

(2) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C (untuk 
program Magister) dan B (untuk program Doktor); 

(3) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk 
menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh; 

(4) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata 
kuliah;  

(5) Mahasiswa program Sarjana yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 
14 (empat belas) semester hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program 
studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan 
ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas 
izin Dekan;   

(6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (3) 
diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan 
nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C (untuk Sarjana dan Magister) 
dan B (untuk Doktor) serta wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak 
lulus; 

(7) Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka 
penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah dengan maksimal nilai 
C (untuk program Sarjana dan Magister) dan B (untuk program Doktor); dan 

(8) Mata kuliah dengan sistem blok perbaikan nilai dilakukan untuk komponen 
yang akan diperbaiki saja.  

 
Pasal 31 

 
(1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, ditetapkan pada akhir 

semester pertama dan pada semester berikutnya;  
(2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa dilakukan oleh jurusan/program 

studi/bagian dan diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS dan 
akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS kemudian diusulkan kepada 
bagian akademis; 

(3) Mahasiswa program Sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi 
seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (drop out) untuk melanjutkan 
studinya di lingkungan UNRI;   

(4) Bagi mahasiswa Program Magister yang memperoleh nilai IPK < 3,00 pada 
semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat 
peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 
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3,00 dinyatakan drop out; 
(5) Bagi mahasiswa Program Doktor yang memperoleh nilai IPK < 3,50 pada 

semester I (satu), maka Koordinator Program Studi memberikan surat 
peringatan, dan bila pada dua semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 
3,50 dinyatakan drop out; 

(6) Mahasiswa dinyatakan gagal (drop out) apabila tidak dapat menyelesaikan 
studinya hingga maksimal masa studi yang berlaku; dan  

(7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3, 4, dan 5) tidak boleh 
melakukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan UNRI.  

 
Bagian Keempat 

Tugas Akhir dan Ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi 
 

Pasal 32 
 

(1) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib 
menyelesaikan tugas akhir dan ujian Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi merupakan 
bagian dari tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UNRI;  

(2) Mahasiswa program Sarjana dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus 
minimal 75 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian; 

(3) Usulan rencana penelitian untuk tesis  bagi mahasiswa program Magister pada 
prinsipnya sudah dapat disusun sejak  semester pertama dan diseminarkan pada 
semester kedua, serta penelitian telah dapat dilaksanakan pada semester ketiga 
dan telah dapat disidangkan pada semester keempat; dan 

(4) Usulan rencana penelitian untuk disertasi  bagi mahasiswa program Doktor pada 
prinsipnya sejak sudah dapat disusun sejak semester pertama dan diseminarkan 
sejak semester ketiga, serta penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat izin 
promotor dan perbaikan proposal telah disetujui olem Tim penguji.   

 
Pasal 33 

 
(1) Proposal tugas akhir yang telah diseminarkan, perbaikannya oleh mahasiswa 

yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diseminarkan atau 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi; 
dan 

(2) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), diwajibkan 
melaksanakan seminar ulang.  

 
Pasal 34 

 
(1) Proposal dapat diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan 

dan/atau hasil penelitian dapat diseminarkan sebelum ujian akhir; dan  
(2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh 

masing-masing fakultas/jurusan/program studi/bagian yang bersangkutan.  
 

Pasal 35 
 
1. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studi adalah 

mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan 
persyaratan akademik, dan mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing serta 
Program Studi dibenarkan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan harus 
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menempuh ujian akhir.  
2. Mahasiswa program Sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:  

a) Mempunyai IPK minimal 2,00; 
b) Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan 

fakultas/jurusan/program studi/bagian; 
c) Tidak memiliki nilai E; 
d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 450 (empat ratus lima 
puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan 
bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI; dan 

e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel skripsinya minimal pada jurnal online 
mahasiswa (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari penerbit 
jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, 
nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan).  

3. Mahasiswa program Magister diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:  
a) Mempunyai IPK minimal 3,00;  
b) Mempunyai nilai C tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan 

fakultas/jurusan/program studi/bagian; 
c) Tidak memiliki nilai E; 
d)  Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang 
dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan bahasa Inggris 
yang diakui oleh UNRI; 

e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional 
atau jurnal internasional (bukti publikasi dapat berupa surat penerimaan dari 
penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa artikel akan diterbitkan pada 
volume, nomor, dan tahun penerbitan jurnal yang bersangkutan); dan 

f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar nasional sebagai pemakalah 
artikel ilmiah yang merupakan bagian thesis atau bukan, dalam kurun waktu 
masa studi aktif mahasiswa yang bersangkutan.  

4. Mahasiswa program Doktor diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila:  
a) Mempunyai IPK minimal 3,50; 
b) Mempunyai nilai B tidak lebih dari 10 % dari jumlah SKS yang ditentukan 

fakultas/jurusan/program studi/bagian; 
c) Tidak memiliki nilai E; 
d) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL) dengan skor minimal 550 (lima ratus lima 
puluh) yang dikeluarkan oleh UP2B UNRI dan/atau lembaga pendidikan 
bahasa Inggris yang diakui oleh UNRI; 

e) Telah menerbitkan ringkasan/artikel tesisnya pada jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi (bukti publikasi dapat 
berupa surat penerimaan dari penerbit jurnal ilmiah yang menyatakan 
bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun penerbitan 
jurnal yang bersangkutan); dan 

f) Telah mengikuti minimal satu kali seminar internasional atau minimal dua 
kali seminar nasional sebagai pemakalah artikel ilmiah yang merupakan 
bagian disertasi atau bukan, dalam kurun waktu masa studi aktif mahasiswa 
yang bersangkutan.  

5. Telah menyelesaikan tugas akhir dan  telah menyelesaikan seluruh tanggung 
jawab administrasinya dalam lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman 
peralatan) atau di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan);  
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6. Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 
Fakultas/Jurusan/Program Studi/bagian dan ditetapkan dengan surat  keputusan 
Dekan/Direktur;  

7. Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi bagi mahasiswa Program Sarjana/Magister/Doktor 
bersifat tertutup dan komprehensif yang dilaksanakan oleh program Studi;  

8. Program Studi melaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang telah 
disetujui oleh Komisi Pembimbing, Koordinator Program Studi dan 
Dekan/Direktur;   

9. Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dipimpin oleh Ketua Tim Penguji (Pembimbing I) 
yang ditetapkan oleh Program Studi dalam waktu  90 - 120 menit;  

10. Jumlah penguji ujian skripsi/tesis/disertasi maksimal adalah 5 orang, terdiri atas ; 
komisi pembimbing 2 orang dan penguji 3 orang, tingkat kehadiran penguji 
minimal 1 orang, agar ujian dapat berlangsung;  

11. Mahasiswa menyampaikan ringkasan skripsi/tesis/disertasi dihadapan penguji 
minimal 15-20  menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab oleh tim penguji;  

12. Penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi meliputi: 
a. Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan/ atau nilai 

penerapannya;  
b. Kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, 

dan penguasaan dasar teori; dan  
c. Kecanggihan dan sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, 

batasan penelitian, dan kesimpulan. 
13. Nilai hasil Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi didasarkan pada penilaian, meliputi ; 

Presentasi, Tingkat Penguasaan Materi dan keaslian serta sumbangan pemikiran   
terhadap ilmu pengetahuan dan terapannya;  

14. Nilai yang diberikan oleh tim penguji dalam bentuk angka 0 – 100 yang dikonversi 
dalam nilai huruf; 

15. Nilai ujian tesis harus dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Ujian Tesis/Disertasi 
yang ditandatangani oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing dan diketahui oleh 
Ketua Program Studi; 

16. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Skripsi dengan nilai minimal C,  Tesis dengan 
nilai minimal B dan Disertasi dengan nilai minimal B+. Bagi mahasiswa yang 
tidak lulus  diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali lagi dalam 
jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa 
belum berakhir; dan  

17. Jika mahasiswa bersangkutan pada ujian ketiga juga dinyatakan tidak Lulus, 
maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi/drop out. 

 
Pasal 36 

 
(1) Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah mengumpulkan 

jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan, IPK 
minimal 2,00,  tidak ada nilai E,  nilai D paling banyak 10 % dari jumlah SKS 
yang ditempuh, dan telah lulus ujian akhir;  

(2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus  apabila memenuhi persyaratan 
telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK  minimal  3,00,  
nilai  C paling banyak  10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus 
ujian akhir;  

(3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan 
telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK  minimal  3,50, 
nilai  B paling banyak  10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus 
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ujian  akhir;  
(4) Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) 

diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI;  
(5) Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan  
(6) Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisuda tidak wajib 

diikuti oleh mahasiswa yang lulus, dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya.  
 

Bagian Kelima 
Hasil Ujian Akhir 

 
Pasal 37 

 
(1) Hasil ujian akhir (skripsi/tesis/disertasi) dinyatakan dalam bentuk:  

a. Lulus dengan nilai paling rendah C untuk program Sarjana dan B untuk 
program Magister serta B+ untuk program Doktor; atau  

b. Tidak lulus.  
(2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk 
menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang 
ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir;  

(3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang pada program 
Sarjana/Magister/Doktor diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir 
yang bersangkutan;  

(4) Pelaksanaan ujian tugas akhir diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program 
Studi/Bagian;  

(5) Perbaikan tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian tugas 
akhir; dan  

(6) Apabila belum memenuhi ayat (5) atas kelalaian mahasiswa tersebut, maka 
mahasiswa wajib melaksanakan ujian akhir ulang.  

 
Bagian Keenam 
Predikat Lulus 

 
Pasal 38 

 
(1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat 

kelulusan;  
(2) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan 

ujian akhir;  
(3) Predikat kelulusan untuk mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, 

Magister, Doktor, Spesialis yang dimaksud pada ayat (2), adalah:  
 
 Predikat Kelulusan Mahasiswa UNRI 

Program Indeks Prestasi Predikat Keterangan 
Sarjana/ 
Diploma 
Empat/ 

Diploma 
Tiga 

 

4,00 Summa Cum 
Laude (Sangat 
Terpuji) 

1) Masa studi tidak lebih 8 
semester efektif Sarjana/ 
Diploma Empat dan 6 
semester efektif untuk 
Diploma Tiga  

2) Pernah mendapat 
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penghargaan terbaik yang 
diputuskan oleh Universitas 

3,50 < IPK < 4,00 Cum Laude 
(Dengan 
Pujian)  

1) Tidak mempunyai nilai mata 
kuliah lebih rendah dari B- 
dan tanpa ada nilai perbaikan; 

2) Menyelesaikan program 
studinya dalam waktu tidak 
lebih dari 8 (delapan) 
semester efektif Sarjana/ 
Diploma Empat dan 6 
semester efektif untuk  
Diploma Tiga; dan   

3) untuk alih program mengacu 
kepada syarat dan ketentuan 
yang berlaku.  

2,75 < IPK ≤ 3,50 Sangat 
Memuaskan 

1) Tidak mempunyai nilai mata 
kuliah lebih rendah dari C; 
dan  

2) Menyelesaikan program 
studinya dalam waktu tidak 
lebih dari 10 (sepuluh) 
semester efektif Program 
Sarjana/Diploma Empat dan 8 
(delapan) semester efektif 
untuk  Diploma Tiga 

2,00 < IPK ≤ 2,75 Memuaskan  
Magister/ 

Doktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 Summa Cum 
Laude (Sangat 
Terpuji) 

1) Lama masa studi kurang dari 
4 (empat) semester untuk 
Program Magister dan lama 
masa studi 6 (enam) semester 
untuk Program Doktor;  

2) Memiliki kepribadian yang  
dinilai istimewa oleh Komisi 
Pembimbing,  Program Studi, 
Program Pascasarjana dan 
penguji lainnya; dan  

3) Telah mempublikasikan/ 
menerbitkan minimal 2 (dua) 
karya ilmiah pada jurnal 
nasional teakreditasi dan/atau 
jurnal internasional 
bereputasi.  

3,75 ≤ IPK < 4,00 Cum Laude 
(Dengan 
Pujian)  

(1) Nilai tesis/disertasi A;  
(2) Tidak mempunyai nilai mata 

kuliah lebih rendah dari B  
dan/atau tidak pernah 
mengulang mata kuliah; dan  

(3) Lama masa studi kurang dari 
4 (empat) semester untuk 
Program Magister dan tidak 
pernah mengulang mata 
kuliah serta lama masa studi 
kurang dari 8 (delapan) 
semester untuk Program 
Doktor. 
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3,50 ≤ IPK < 3,75 Sangat 
Memuaskan 

1) Tidak mempunyai nilai mata 
kuliah lebih rendah dari B;  

2) Menyelesaikan 
pendidikannya kurang dari 
dari (6) enam semester secara 
terus menerus untuk Program 
Magister dan menyelesaikan 
pendidikannya kurang dari 
dari 10 (sepuluh) semester 
secara terus menerus untuk 
Program Doktor dan/atau IPK 
> 3,74 dengan menyelesaikan 
pendidikan kurang dari 8 
(delapan) semester untuk 
Program Magister, dan 
menyelesaikan pendidikan 
kurang dari 12 (dua belas) 
semester untuk Program 
Doktor. 

3,00 ≤ IPK < 3,50 Memuaskan 
 
 

 

Profesi dan 
Spesialis 

3,51 ≤ IPK ≤ 4,00 Cum Laude 
(Dengan 
pujian) 

Masa studi maksimum program 
studi 

2,76 ≤ IPK ≤ 3,50 Sangat 
memuaskan 

 

2,00 ≤ IPK ≤ 2,75 Memuaskan  
 

(4) Wisudawan yang diyudisium dengan urutan predikat kelulusan dan masa studi 
serta wisudawan terbaik pada setiap Fakultas diberikan penghargaan oleh UNRI; 
dan   

(5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilakukan apabila:  
a. predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan  
b. masa studi tidak melebihi 6 (enam) semester untuk Program Doktor, 4 

(empat) semester untuk Program Magister, 9 (sembilan) semester untuk 
Program Sarjana dan 6 (enam) semester untuk Diploma Tiga.   

 
 

BAB VI 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN 

 
Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 39 
 

(1) Tugas pokok dosen UNRI adalah melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi 
yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan 

(2) Dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademis, dan melakukan 
pembimbingan.  
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Bagian Kedua 
Beban Tugas Dosen 

 
Pasal 40 

 
(1) Beban tugas dosen atau Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) seorang 

dosen minimal 12 (dua belas) SKS per semester, dengan pengertian 1 SKS 
setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 
(satu) SKS setara dengan 50 jam kerja per semester;  

(2) Beban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas tugas 
memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, 
melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang 
akademis;  

(3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara 
mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 
(satu) kegiatan penelitian; dan  

(4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa 
dilakukan secara mandiri atau kelompok, pada setiap tahun sekurang-kurangnya 
dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.  

 
Pasal 41 

 
(1) EWMP yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) bagi seorang dosen biasa 

ditetapkan 12 SKS per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas 
institusional sebagai berikut:  
a. pendidikan dan penelitian minimal 9 (sembilan) SKS;  
b. pengabdian pada masyarakat, dan penunjang maksimal 3 (tiga) SKS; dan  
c. tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor minimal 3 (tiga) SKS 

setiap tahun berupa menulis buku atau menyebarluaskan gagasan atau 
membuat karya ilmiah.  

(2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih 
rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan imbalan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; dan   

(3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.  
 

Pasal 42 
 
Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS per semester ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Pendidikan:  

1. pelaksanaan perkuliahan untuk 1 (satu) SKS adalah kuliah pada tingkat 
Program Sarjana terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 
40 orang mahasiswa selama 1 (satu) semester, 50 menit tatap muka perminggu, 
ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur 
perminggu selama 1 semester;  

2. asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 
sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 sampai 3 kali 
50 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 SKS;  

3. bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri 
atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 
jam kerja per semester sama dengan 1 SKS;  
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4. seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas yang 
sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka 
perminggu sama dengan 1 SKS; dan  

5. bimbingan tugas akhir Program Sarjana terhadap sebanyak-banyaknya 10 
orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 SKS.  

b. Penelitian dan karya ilmiah/pengembangan ilmu:  
1. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan 

oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat sama dengan 4 SKS;  
2. keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh 

pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 SKS;  
3. menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-

banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 
SKS;   

4. menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara 
nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh 
pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 SKS;  

5. menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional 
dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan 
tercatat) sama dengan 2 SKS; dan  

6. tugas belajar untuk Magister dan Doktor sama dengan 12 SKS.  
c. Pengabdian pada masyarakat:  

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan 
dan tercatat) sama dengan 1 SKS per semester, atau:  
1. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan 
penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat sama dengan 1 SKS;  

2. memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah kepada masyarakat, baik 
sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada 
masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan 
tenaga non dosen) sama dengan 1 SKS;  

3. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 
pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan 
konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan 
keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau 
berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 SKS; dan  

4. membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan 
mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk 
dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar 
bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 SKS.  

d. Pembinaan sivitas akademika:  
1. bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS;  
2. bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 

SKS;  
3. pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 SKS; dan  
4. pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 SKS.  

e. Administrasi dan manajemen:  
1. Jabatan Struktural per semester:  

a. Rektor, sama dengan 12 SKS; 
b. Wakil Rektor, sama dengan 10 SKS;  
c. Dekan, sama dengan 10 SKS; 
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d. Direktur PPS, sama dengan 10 SKS; 
e. Ketua Lembaga, sama dengan 8 SKS; 
f. Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 SKS;  
g. Kepala UPT, sama dengan 8 SKS; 
h. Wakil Direktur PPS, sama dengan 8 SKS; 
i. Wakil Dekan, sama dengan 6 SKS; 
j. Ketua Jurusan, sama dengan 6 SKS; 
k. Sekretaris Jurusan, sama dengan 4 SKS; 
l. Kepala Pusat, sama dengan 6 SKS; 
m. Sekretaris Pusat, sama dengan 4 SKS; 
n. Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 SKS; 
o. Kepala Balai, sama dengan 4 SKS; dan  
p. Koordinator Jabatan Fungsional dosen, sama dengan 4 SKS 

2. Jabatan Non Struktural:  
a. Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 4 SKS;  
b. Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 4 SKS;  
c. Koordinator Program Studi, sama dengan 4 SKS; dan  

3. Ketua Panitia Ad Hoc : (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama 
dengan 1 SKS.  

4. Ketua Panitia Tetap : (Umur panitia sekurang-kurangnya  2 semester):  
a. Tingkat Universitas , sama dengan 2 SKS;  
b. Tingkat Fakultas, sama dengan 2 SKS; dan  
c. Tingkat Jurusan, sama dengan 1 SKS.  

 
Bagian Ketiga 

Penasehat Akademik 
 

Pasal 43 
 
Penasehat akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk: 
a. memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan 

administrasi akademik universitas, fakultas dan jurusan serta program studi; 
b. memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana 

studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, 
serta menyetujui mata kuliah yang diambil; 

c. memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar 
yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga 
dapat menyelesaikan studi tepat waktu; 

d. menyediaan waktu yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal empat 
kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum UTS, setelah UTS 
dan sebelum UAS;  

e. mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur 
setiap akhir semester kepada ketua jurusan/bagian untuk diteruskan kepada 
Dekan; dan 

f. memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti 
masalahnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa 
tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.  

 
Pasal 44 

 
(1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur Proram 
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Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian; dan 
(2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 24 

orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi Fakultas.  
 

Pasal 45 
 
(1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila:  

a. sakit, atau berhalangan tetap;  
b. mendapat tugas belajar;  
c. pindah tugas;  
d. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan  
e. lalai melaksanakan tugas sebagai penasehat akademis.  

(2) Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas 
usul Ketua Jurusan/ Program Studi/bagian.  

 
Bagian Keempat 

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa 
 

Pasal 46 
 
(1) Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab 

untuk:  
a. membimbing penyusunan rencana penelitian;  
b. memeriksa konsep rencana penelitian;  
c. memonitor pelaksanaan penelitian;  
d. membimbing penyusunan/penulisan laporan penelitian; dan  
e. memeriksa dan menyetujui tugas akhir;  

(2) Jangka waktu pembimbingan sampai dengan penyelesaian tugas akhir selama 6 
(enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun; dan  

(3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi maka penyelesaian tugas akhir  mahasiswa yang 
bersangkutan diserahkan pada kebijakan fakultas.   

 
Pasal 47 

 
(1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingan 

berkonsultasi minimal 2 (dua) kali setiap minggu; dan  
(2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di Jurusan/ Program Studi/Bagian 

dan atau di tempat yang ditentukan.  
 

Pasal 48 
 
(1) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa terdiri atas 1 (satu) sampai 2 

(dua) orang dosen untuk Program Diploma Tiga, Profesi dan Program Sarjana  
serta 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang untuk program Magister dan Doktor;  

(2) Pembimbing pertama untuk program Diploma Tiga, Profesi, dan Sarjana, 
dengan syarat:  
a. Jenjang pendidikan Magister, dengan jabatan fungsional sekurang-

kurangnya Lektor Kepala; atau  
b. Jenjang pendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya 

Asisten Ahli; dan  
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c. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan 
mahasiswa.  

(3) Pembimbing pendamping untuk program Sarjana, dengan syarat minimal 
Jenjang pendidikan Magister, dengan jabatan fungsional Lektor;    

(4) Pembimbing pertama untuk program Magister, dengan syarat:  
a. Berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang 

masih aktif;  
b. Jenjang pendidikan Doktor, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala; dan   
c. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan 

mahasiswa.  
(5) Pembimbing pendamping untuk program Magister dipilih dari dosen inti 

Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif, Jenjang pendidikan 
Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor, diutamakan 
berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah 
sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;  

(6) Pembimbing pertama (Promotor) untuk program Doktor, dengan syarat:  
a. Berasal dari dosen inti Program Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang 

masih aktif;  
b. Jenjang pendidikan Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya 

Lektor Kepala; dan  
c.  Memiliki jurnal internasional terindeks scopus serta memiliki disiplin ilmu 

yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.   
(7) Pembimbing pendamping untuk program Doktor dipilih dari dosen inti Program 

Studi dan/atau Dosen tetap UNRI yang masih aktif, Jenjang pendidikan Doktor 
dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, diutamakan 
berada dalam kualifikasi rumpun ilmu relevan atau memiliki kewenangan ilmiah 
sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;  

(8) Setiap dosen tetap UNRI dapat menjadi pembimbing pertama maupun 
pembimbing pendamping yang telah memenuhi syarat ditentukan maksimal 10 
orang (untuk program Sarjana), 8 orang (untuk program Magister) dan 6 orang 
(untuk program Doktor). Penambahan jumlah bimbingan hanya dapat dilakukan 
setelah ada mahasiswa bimbingan yang lulus; 

(9) Apabila dalam keadaan tertentu, dosen tetap UNRI telah memenuhi ambang 
batas jumlah bimbingan,  maka pembimbing pertama dan pembimbing 
pendamping dapat berasal dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI yang 
kewenangan ilmiahnya diakui fakultas/Program Pascasarjana serta mendapat 
persetujuan Dekan/Direktur;  

(10) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memenuhi 
persyaratan seperti tersebut pada butir (3) sampai (7) diatas, maka jabatan 
fungsional anggota komisi pembimbing dapat setingkat lebih rendah dari jabatan 
fungsional yang dipersyaratkan;  

(11) Bila dalam keadaan dimana tidak terdapat dosen inti yang memiliki kewenangan 
ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya, maka 
pembimbing pendamping dapat berasal dari Luar Program Studinya dalam 
lingkungan UNRI, dan/atau dari Perguruan Tinggi lain di luar UNRI bergelar 
Doktor dengan jabatan akademik yang kewenangan ilmiahnya yang 
dipersyaratkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI (dilampiri 
pernyataan dari Ketua Program Studi);  

(12) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak 
memungkinkan, persyaratan pembimbing tugas akhir dapat diturunkan melalui 
Keputusan Dekan/Direktur; dan  
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(13) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat Keputusan 
Dekan/Direktur atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua 
Jurusan/Program Studi/Bagian.  

 
Pasal 49 

 
(1) Penggantian pembimbing tugas akhir dapat dilakukan bila:  

a. sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);   
b. mendapat tugas belajar;  
c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;  
d. mahasiswa mengganti judul/materi tugas akhir; atau 
e. pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.  

(2) Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan keputusan 
Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan/Program 
Studi/Bagian.  

 
Bagian Kelima 

Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas 
 

Pasal 50 
 

(1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya 
dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengajar, penasehat 
akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada 
masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Jurusan/ Program Studi untuk 
diteruskan kepada Dekan dan Rektor;  

(2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh Ketua Jurusan/Program 
Studi/Bagian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata 
kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang 
mengikuti mata kuliah tersebut;  

(3) Dosen harus menandatangani daftar kehadiran di jurusan/Program Studi/Bagian 
setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan 
Fakultas/Jurusan dengan memberikan laporan tertulis; dan  

(4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses 
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh universitas 
atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.  

 
 

BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 
Pasal 51 

 
(1) Mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan 

akademik apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi/melengkapi administrasi 
yang ditetapkan UNRI dan/atau Fakultas/programnya;  

(2) Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkuliahan, 
UTS, UAS, praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya;  

(3) Mahasiswa dapat mengajukan penggantian pembimbing apabila tidak 
mendapatkan bimbingan berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan  
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(4) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran 
UKT, pendaftaran ulang dan pengisian KRS.  

 
Pasal 52 

 
(1) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan 

tugas lainnya;  
(2) Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi tugas akhir dan tugas akhir lainnya, 

paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing; dan   
(3) Mahasiswa dapat memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh dosen, pada suatu mata kuliah yang diikutinya.  
 

Pasal 53 
 
(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban 

untuk:  
a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur 

kepada penasehat akademik minimal tiga kali setiap semester, dan wajib 
meminta pengesahan/persetujuan KRS nya;  

b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, tugas akhir sesuai 
dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing; dan  

c. menyelesaikan tugas akhir paling lama 1 (satu) tahun semenjak rencana 
penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.  

(2) Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan 
penelitian, maka tugas akhir tersebut dibatalkan dan/atau diganti dengan 
judul/materi yang lain; dan 

(3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik 
diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.  

 
 

BAB VIII 
ADMINISTRASI AKADEMIK 

 
Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 54 
 

(1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran 
disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun 
akademik yang berjalan; dan  

(2) Kalender akademik ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, setelah 
memperoleh pengesahan Senat UNRI.  

 
Bagian Kedua 
Pendaftaran 

 
Pasal 55 

 
(1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada awal semester berjalan;  
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(2) Mahasiswa wajib mengisi KRS secara online melalui portal akademik. Account 
portal yang terdiri atas user name dan password wajib dirahasiakan oleh 
mahasiswa. Penyalahgunaan account portal menjadi tanggungjawab mahasiswa; 
dan  

(3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada Biro Administrasi Akademis 
dan Kemahasiswaan UNRI dan di Fakultas, mekanisme pendaftaran diatur 
dengan Surat Keputusan Rektor.  

 
Bagian Ketiga 

Kartu Rencana Studi 
 

Pasal 56 
 

(1) Setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester harus 
dicantumkan dalam KRS;  

(2) Pengisian KRS wajib memperhatikan prasyarat mata kuliah;  
(3) KRS disetujui dan ditandatangani oleh PA mahasiswa yang bersangkutan; dan 
(4) Pengisian KRS harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan 

oleh UNRI.  
 

Pasal 57 
 
(1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan mengganti, menambah serta 

membatalkan mata kuliah;  
(2) Mengganti, menambah dan/atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan 

paling lama 2 (dua) minggu atau empat belas 14 hari kalender sejak perkuliahan 
semester dimulai; dan  

(3) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui PA 
mahasiswa yang bersangkutan.  

 
Bagian Keempat 

Berhenti Studi Sementara 
 

Pasal 58 
 

(1) Mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa 
langkau) paling lama 4 (empat) semester efektif dengan izin Rektor UNRI dan 
tidak membayar UKT;  

(2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi 
dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor UNRI;   

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan 
sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan;  

(4) Berhenti studi sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 
satu tahun akademik/dua semester atau mahasiswa tersebut mengikuti kuliah 
kurang dari satu tahun akademik/dua semester bagi yang memiliki halangan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNRI;   

(5) Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi pada semester berjalan (tidak 
ada nilai) selama dua semester awal (semester I dan II) berturut-turut maka 
langsung dilakukan evaluasi untuk diberikan sanksi drop out;  

(6) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin 
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Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan 
ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang 
bersangkutan;  

(7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jika mahasiswa yang dimaksud 
tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan 
dari Universitas; dan  

(8) Mahasiswa yang alpa studi wajib melakukan her-registrasi pada semester 
berikutnya.  

 
Bagian Kelima 

Administrasi Nilai 
 

Pasal 59 
 

(1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata 
kuliah ke Jurusan/Program Studi /bagian/sub bagian pendidikan 
Fakultas/program paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah pelaksanaan 
ujian berakhir;  

(2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Jurusan/ Program 
Studi/ sub bagian pendidikan fakultas/program tidak dapat diubah lagi oleh 
dosen yang bersangkutan;  

(3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus 
menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis 
yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah nilai 
diserahkan ke bagian akademik;  

(4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah 
diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/ Program 
Studi/Bagian dan disahkan oleh Dekan; dan  

(5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), harus dilaporkan segera ke sub bagian akademik Fakultas/Program untuk 
diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNRI.  

 
Pasal 60 

 
(1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut 

dalam KRS dan disahkan oleh PA; dan 
(2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.  
 

Bagian Keenam 
Kartu Hasil Studi 

 
Pasal 61 

 
(1) KHS dikeluarkan oleh Fakultas/Program setelah diolah oleh sub bagian 

Akademik fakultas/program yang bersangkutan dan/atau Universitas; dan  
(2) KHS mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian 

selesai.  
(3) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS, dapat diperbaiki sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  
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Bagian Ketujuh 
Ijazah dan Transkrip Akademik 

 
Pasal 62 

 
(1) Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh 

mahasiswa melalui pendidikan dan diterbitkan oleh UNRI;  
(2) Penetapan tanggal ijazah adalah tanggal pelaksanaan yudisium; 
(3) Transkrip Akademik adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan 

oleh Fakultas/Program dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau 
dokumen elektronik Fakultas/Program, dan diteruskan ke UNRI;  

(4) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan 
menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang 
bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait;  

(5) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris 
yang telah dibakukan oleh masing-masing Fakultas/Program;  

(6) Penetapan tanggal transkrip akademik adalah tanggal pelaksanaan yudisium; 
(7) Fakultas/Program wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas/Program sebagai 

mana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun secara 
elektronik; dan  

(8) Buku induk Fakultas/Program diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester 
ke semester.  

 
 

BAB IX 
FAST TRACK (Percepatan Studi Lanjut) 

 
Pasal 63 

 
(1) Syarat mahasiswa yang boleh mengikuti jalur Fast Track adalah mahasiswa 

Sarjana yang mempunyai prestasi akademik minimal IPK 3,40 dan program 
studi yang diambil sesuai dengan jurusan/program studi Sarjana;  

(2) Mahasiswa Program Sarjana  yang mengikuti jalur Fast Track dimulai pada 
semester 7 (tujuh) sampai semester 8 (delapan);   

(3) Jumlah SKS yang ditawarkan pada jalur Fast Track maksimal 9 SKS per 
semester.  

(4) Mata kuliah yang diambil pada jalur Fast Track diakui pada saat mengambil 
program studi lanjut pada program yang sama (linier);  

(5) Aturan administrasi dan keuangan ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual 
Prosedur;    

(6) Mahasiswa yang mengikuti jalur Fast Track diharuskan menyelesaikan 
pendidikan Program Sarjana paling lama 8 (delapan) semester terlebih dahulu 
sebelum lanjut pada program Magister; dan  

(7) Ketentuan Fast Track berlaku di program studi yang sama di UNRI. 
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BAB X 
ALIH PROGRAM 

 
Pasal 64 

 
(1) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan Diploma ke 

Program Sarjana pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan 
ketentuan tersendiri oleh UNRI;  

(2) Transkrip Akademik mahasiswa yang melanjutkan studi dari Diploma ke 
Program Sarjana, mengikutsertakan mata kuliah yang sudah diakui oleh 
fakultas/jurusan/program studi; dan  

(3) Aturan administrasi ditentukan tersendiri dalam bentuk Manual Prosedur.   
 
 

BAB  XI 
PINDAH PROGRAM STUDI 

 
Pasal 65 

 
(1) Mahasiswa dapat pindah Program Studi dalam jenjang pendidikan yang sama:  

a. dalam Fakultas;  
b. antar Fakultas dalam lingkungan UNRI; dan  
c. antar Universitas.  

(2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal 
berikut:  
a. persyaratan akademik;  
b. daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung; dan  
c. relevansi bidang studi yang bersangkutan.  

 
Pasal 66 

 
(1) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus 

memperoleh izin pindah dari Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang 
bersangkutan dan diterima oleh Jurusan/Program Studi/Bagian yang dituju dan 
disahkan oleh Dekan Fakultas/Koordinator Program yang bersangkutan; dan  

(2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di program studi asal paling 
kurang 4 (empat) semester.  

 
Pasal 67 

 
Mahasiswa yang akan pindah program studi antar Fakultas/Program di UNRI harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas/Program asal dan 

Fakultas/Program yang dituju;  
b. memperoleh izin pindah dari Dekan/Koordinator Program asal dan diterima oleh 

fakultas yang dituju;  
c. perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dibenarkan satu kali; 
d. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh 

Fakultas/Program; dan 
e. perpindahan program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.  
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Pasal 68 
 
(1) Perpindahan mahasiswa Program Sarjana dari suatu Jurusan/Program 

Studi/Bagian di luar UNRI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor UNRI dengan 

tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju, setelah 
memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal;  

b. berasal dari perguruan tinggi negeri dan/atau berasal dari perguruan tinggi 
swasta yang program studi berakreditasi A;  

c. terdaftar dan aktif paling kurang selama 4 (empat) semester di Perguruan 
Tinggi asal;  

d. mempunyai nilai IPK minimal 2.75; dan  
e. memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana 

ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas/Program yang bersangkutan.  
(2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas dan 
program studi yang dituju;  

(3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:  
a. mendaftar pada BAK sesuai prosedur yang berlaku;  
b. diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di UNRI;  
c. kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh 

fakultas/program yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh 
Rektor; dan  

d. membayar kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana 
layaknya mahasiswa baru.  

(4)    Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima 
untuk pindah ke Program Magister, profesi, Doktor, dan spesialis diatur oleh 
fakultas/jurusan/Program studi yang bersangkutan. 

 
Pasal 69 

 
Mahasiswa yang pindah program studi ke luar UNRI dapat diberikan setelah 
mengajukan permohonan dan diberi rekomendasi oleh Dekan/Direktur Program 
Pascasarjana dan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan. 
 

Pasal 70 
 
Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UNRI. 

 
Pasal 71 

 
Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (drop out) dari UNRI tidak dapat 
diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah 
kuliah di UNRI oleh Rektor dan transkrip akademik yang telah diambilnya 
dikeluarkan oleh Dekan. 
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BAB XII 
KETENTUAN SANKSI 

 
Pasal 72 

 
(1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi 

administratif, dan sanksi akademik;  
(2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau 

mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik UNRI; 
dan  

(3) Pemberian sanksi kepada dosen terhadap pelanggaran Peraturan ini tidak 
mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

 
Bagian Pertama 

Sanksi Terhadap Dosen 
 

Pasal 73 
 

(1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk:  
a. teguran lisan; dan/atau  
b. teguran tertulis.  

(2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah 
satu atau lebih pelanggaran berikut:  
a. dosen memberikan kuliah kurang dari 80 % dari jumlah minimum yang 

ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;  
b. dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, 

sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas;  
c. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan PA terhadap mahasiswa sesuai 

dengan peraturan yang ada;  
d. dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang 

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada;  
e. dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;  
f. dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah 

ditetapkan Jurusan/Program studi selama satu bulan berturut-turut; dan/atau  
g. dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
(3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:  

a. dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak; 
dan/atau  

b. dosen mendapat hasil evaluasi proses pembelajaran yang sangat kurang 
untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.  

(4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu 
atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tiga 
semester berturut-turut ataupun tidak; dan  

(5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh 
Ketua Jurusan dan/atau Dekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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Pasal 74 
 
(1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:  

a. tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester;  
b. tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal 

selama 1 (satu) semester;  
c. tidak diberikan tugas sebagai Pembimbing akademik (PA) mahasiswa 

minimal selama 1 (satu) semester;  
d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester;  
e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 

4 (empat) semester; dan/atau  
f. tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar tugas akhir dan menguji 

selama 3 (tiga) semester.  
(2) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam hal apabila:  

a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;  
b. terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian;  
c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah 

pembuatan TA dan lain-lain;  
d. terbukti melanggar ketentuan Statuta UNRI, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku;  
e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian dan atau kegiatan ilmiah 

kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut;  
f. terbukti tidak melaksanakan beban tugas sebagai tenaga pengajar sesuai 

dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 
12 SKS per semester;dan/atau  

g. terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah.  
(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai 

dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah melalui 
pertimbangan Senat Fakultas, atas usul Ketua Jurusan/Bagian; dan 

(4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan 
pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
Pasal 75 

 
(1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 72 dan Pasal 73 

keputusan ini, akan berpengaruh terhadap pemberian nilai SKP dosen yang 
bersangkutan; dan  

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 72 dan Pasal 73 keputusan ini, 
dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling 
lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan 
dikeluarkan, dan bukan keberatan yang dimaksud Undang-Undang Aparatur 
Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 
1980 PP53/2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
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Bagian Kedua 
Sanksi Terhadap Mahasiswa 

 
Pasal 76 

 
Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik. 
 

Pasal 77 
 
(1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk  

a.  teguran lisan; dan/atau  
b. teguran tertulis.  

(2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:  
a. tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik 

lainnya minimal pada satu semester;  
b. tidak boleh mengikuti ujian semester;  
c. pembatalan nilai mata kuliah tertentu;  
d. pembatalan tugas akhir, karya ilmiah lainnya; dan/atau  
e. diberhentikan sebagai mahasiswa UNRI dengan Keputusan Rektor.  

 
Pasal 78 

 
(1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:  

a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas 
akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan;  

b. pada awal bulan kedua  masa perkuliahan,  mahasiswa  mengikuti kurang 
dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka; dan/atau 

c. sanksi sebagaimana huruf a dan b diatas diberikan oleh Ketua Jurusan/ 
Bagian berdasarkan laporan dosen. 

(2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa : Terbukti 
tidak mengindahkan sanksi lisan pada huruf c diatas, oleh ketua jurusan/program 
studi/bagian berdasarkan laporan dosen konsultasi dengan PA dan atau 
pembimbing tugas akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.  

 
Pasal 79 

 
Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal: 
a.   terbukti tidak menyerahkan KRS;  
b.   terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;  
c.   terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (mencontoh) dalam ujian di 

kelas;  
d.   terbukti melakukan praktek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian 

masuk perguruan tinggi;  
e.   terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar;   
f.   terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;  
g.   terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik; 

dan/atau  
h.   terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam taat tertib kehidupan 

kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  
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Pasal 80 
 
(1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

dilakukan oleh Ketua Jurusan/Prodi, Bagian atau Dekan;  
(2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) 

harus diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian; 
(3) Selama penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 

(2) poin (a), mahasiswa tetap membayar UKT dan apabila tidak membayar UKT 
mahasiswa dianggap telah keluar dari UNRI; dan  

(4) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang 
pimpinan universitas atas pertimbangan Senat UNRI.  

 
 

BAB XIII 
PENUTUP 

 
Pasal 81 

 
(1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI; dan  
(2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan akademik 

pada Fakultas/Program di lingkungan UNRI, dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.  

 
Pasal 82 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh 

fakultas/jurusan/ program studi/bagian dengan Keputusan Rektor;  
(2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku; dan 
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
 
 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 1 Desember 2015 
 
REKTOR UNIVERSITAS RIAU, 
 
dto. 

 
ARAS MULYADI 
NIP 196208151988031002
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LAMPIRAN 3 

 

 

 

 
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU 

 
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU 

 
NOMOR 04 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
REKTOR UNIVERSITAS RIAU, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar 

dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang 
transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 
yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar 
bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Riau; 

                          b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan 
dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat 
komitmen dari seluruh Sivitas akademika, untuk bersikap dan 
bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-
masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan 
Universitas Riau; 

c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat 
dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan 
perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan 
kampus, dan oleh karena itu Keputusan Rektor Universitas 
Riau No 04 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa 
Universitas Riau perlu disesuaikan dengan perubahan dan 
perkembangan tersebut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di 
atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau 
tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau. 

 
Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 
Tahun 2010; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 
2010; 

4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002; 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA 

UNIVERSITAS RIAU. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Riau dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik 

adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa 
Universitas Riau dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup 
kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan 
masyarakat pada umumnya. 

2. Universitas adalah Universitas Riau, disingkat UNRI, sebuah institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di UNRI, sebagai unsur pelaksana 
akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. 

4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, 
tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima. 

5. Dosen adalah tenaga pendidik pada universitas yang khusus diangkat dengan tugas 
utama mengajar. 

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program 
akademik, profesi dan vokasi universitas, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas 
belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing. 

7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian 
tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi. 

8. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga 
administrasi di universitas. 

9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi 
belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta 
produk dan unsur yang terlibat. 

10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum 
guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas 
yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. 

11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktikkan dalam 
kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Riau berdasarkan norma-norma 
yang hidup dalam masyarakat. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 
(1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh 

mahasiswa Universitas Riau untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan 
aktivitas di lingkungan Universitas Riau dan di tengah masyarakat pada umumnya. 

(2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah 
sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Riau untuk mewujudkan visi, 
misi dan tujuan Universitas Riau; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu 
dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim 
akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, 
dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah 
masyarakat. 
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BAB III 
MANFAAT 

Pasal 3 
 
Manfaat dari Kode Etik adalah: 
(a) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi 

dan tujuan Universitas Riau; 
(b) meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya 

serta stakeholder Universitas Riau termasuk keluarga mahasiswa Universitas Riau; 
dan 

(c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta 
akhlak yang mulia. 

 
BAB IV 

STANDAR PERILAKU 
Pasal 4 

 
Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap 
norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi: 
(a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut; 
(b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(d) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas; 
(e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga 

kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus; 
(f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas; 
(g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas; 
(h) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian 

ketat dan terbuka); 
(i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga 

pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama; 
(j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan; 
(k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial; 
(l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; 
(m) Menghargai pendapat orang lain; 
(n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan 
(o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma 

hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 
 

Pasal 5 
 
Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah: 
(a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau 

laboratorium; 
(b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas 

kepatutan; 
(c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik 
lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu 
mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain; 

(d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas 
atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut; 

(e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat; 
(f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang 

lain; 
(g) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya 

tidak hadir dalam perkuliahan; 
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(h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium; 
(i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium 

tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan 
(j) Tidak mengotori ruangan dan barang inventaris universitas seperti membuang 

sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan. 
 

Pasal 6 
 
Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah 
sebagai berikut: 
(a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu; 
(b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan 

mahasiswa lain; 
(c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan 

tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun; 
(d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi 

ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya 
orang lain (plagiat); dan 

(e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 
dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan 
tugas/laporan, skripsi/tesis/ disertasi. 

 
Pasal 7 

 
Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut: 
(a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/fakultas; 

(b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak 
dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian; 

(c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; 
(d) Tidak mencoret inventaris universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang 

tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian; 
(e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil 
ujian; dan 

(f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang 
lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian. 

 
Pasal 8 

 
Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut: 
(a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari 

atas perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam 

maupun di luar universitas; 
(c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya; 
(d) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai 

seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran 
hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di 
lingkungan universitas; 

(e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman 
pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional; 

(f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek; 
(g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen; 
(h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang 

lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen; 
(i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan 
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orang lain terhadap dosen; 
(j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan; 
(k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen 

terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup; 
(l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai 

yang diberikan oleh dosen; 
(m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut 

tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah 
masyarakat; dan 

(n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan 
dosen. 

 
Pasal 9 

 
Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa: 
(a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial 

dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik 

di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 
(c) Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan; 
(d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan 

tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam 
masyarakat; 

(e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa; 
(f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain. 
(g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa 

baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 
(h) Saling menasihati untuk tujuan kebaikan; 
(i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun 

kurang mampu secara ekonomi; 
(j) Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak 

terpuji yang merusak citra baik universitas; 
(k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain; 
(l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran; dan 
(m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan 

tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang 
hidup di tengah masyarakat. 

 
Pasal 10 

 
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi: 
(a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, 

status  sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 
(b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam 

interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas; 
(c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di universitas; 

(d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan 
orang lain terhadap tenaga administrasi; dan 

(e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan 
tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang 
hidup di tengah masyarakat. 
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Pasal 11 
 
Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat: 
(a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik universitas di tengah masyarakat; 
(b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki; 
(c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah 

masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma 
kepatutan; 

(d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak 
terpuji; dan 

(e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat. 
 

Pasal 12 
 
Etika dalam bidang keolahragaan: 
(a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan; 
(b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan 

keolahragaan; 
(c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; 
(d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji 
(e) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas; 
(f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan 

keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan 
hukum lainnya; 

(g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 
pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan; 

(h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau 
mencelakai orang lain; dan 

(i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan. 
 

Pasal 13 
 
Etika dalam kegiatan seni: 
(a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni; 
(d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang 

lain; 
(e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; 
(f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-

cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama; 
(g) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas; 
(h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain 

yang hidup di tengah masyarakat; 
(i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada 

pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian; 
(j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan; 
(k) Menghormati hasil karya orang lain; dan 
(l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan 

orang lain. 
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Pasal 14 
 
Etika dalam Kegiatan Keagamaan: 
(a) Menghormati agama orang lain; 
(b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain; 
(c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; 
(d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran 

agama yang dianut; 
(e) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam kegiatan-kegiatan 
keagamaan; 

(f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain 
yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah 
keagamaan; 

(g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain; 
(h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain 

sesuai ajaran agama yang dianut; 
(i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; 

dan 
(j) Mematuhi aturan-aturan universitas dalam kegiatan keagamaan. 
 

Pasal 15 
 
Etika dalam kegiatan minat dan penalaran: 
(a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; 
(e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji; 
(f) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas; 
(g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; 
(h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain; 
(i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan 
(j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain 

yang hidup di tengah masyarakat. 
  

Pasal 16 
 
Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian: 
(a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 
(b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 
(c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 
(d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; 
(e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak; 
(f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;  
(g) Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan; 
(h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi 

dengan cara- cara yang baik; 
(i) Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas; 
(j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan 

mengganggu ketertiban; dan 
(k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas dan norma-norma 

lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 
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Pasal 17 
 
Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran: 
(a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis; 
(b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan 

martabat seseorang; 
(c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum 

lainnya yang terdapat di universitas maupun di luar universitas; 
(d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk 

penyampaian pendapat di luar universitas; 
(e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang 

individu yang berpendidikan; 
(f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran; 
(g) Menjaga nama baik dan citra universitas; 
(h) Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran; 
(i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan 

penyampaian pendapat; 
(j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan 
(k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang 

disampaikan. 
 

BAB V 
PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 18 
 
(a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun 

ajaran; 
(b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, 

Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UNRI, dan melalui media 
lainnya yang dianggap efektif; dan 

(c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas. 
 

Pasal 19 
 
(a) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap 

pelanggaran Kode Etik; 
(b) Pimpinan universitas dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada 

ayat (1); dan 
(c) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di universitas. 
 
 
 

BAB VI 
SANKSI 
Pasal 20 

 
(a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas 

masing-masing; 
(b) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap 

pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang 
mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik. 

(c) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing 
dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari universitas. 

(d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu 
minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan. 

(e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas 
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masing-masing. 
 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 
 
Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif 
mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih 
baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan 
transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Riau. 
 

Pasal 22 
 
Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif 
yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Riau. 
 
 

Pasal 23 
 
Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa 
Universitas Riau, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa 
diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Riau 
yang beretika dan berakhlak terpuji. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
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