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BAB I
PENDAHULUAN
A.

DasarPemikiran

Program studi pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong berdiri berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 127/D/2004 pada tanggal 19 Agustus 2004.
Latar belakang berdirinya program studi pendidikan Teknologi Informasi adalah
sebagai bentuk partisPTIsi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam turut
serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa. Selain itu, sebagai respon Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Muhammadiyah Sorong terhadap perkembangan dunia
pendidikan dan teknologi yang sangat pesat dengan tetap mengutamakan nilai-nilia
keislaman dalam segala bentuk kegiatannya.
Sebagai salah satu program studi yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi
Muhammadiyah (PTM) dan sekaligus sebagai amal usaha Persyarikatan Tinggi
Muhammadiyah, maka Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam segala bentuk kegiatannya baik dalam
bidang akademik maupun nonakademik selalu merepresentasikan nilai-nilai ajaran
Islam yang mencermin kejujunan, keterbukaan, kepedulian terhadap kebutuhan
masyarakat pengguna (stakehoderrs), dan nasionalisme.
Keberadaan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong memiliki eksisitensi yang sangat penting dalam memajukan
pendidikan di kawasan Papua, dan Indonesia umumnya dengan mencetak guru dan
tenaga pendidik, serta profesi yang relevan lainnya. Selain itu, luaran Program Studi
Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
mencetak guru atau tenaga pendidikan yang dapat menanamkan nilai-nilai agama dan
nasionalisme di tengah pesatnya isu-isu disintegrasi bangsa..
Dalam rangka mencapai visi dan misi program studi Pendidikan Teknologi
Informasi (PTI) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, maka perlu disusun
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG
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kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan ciri khas keilmuan atau keahlian
dari program studi tersebut sebagai bagian dari pencapaian visi, misi Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
UNIMUDA Sorong memiliki visi, misi dan tujuan yang perlu diaktualisasikan
dalam kurikulum prodi. Visi ”Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class
University) Berbasis tourisem-preneur pada tahun 2037”. Sesuai dengan visi “Menjadi
Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertaqwa, profesional, dan unggul
berbasis edu-tourismpreneur Se-Indonesia Timur pada tahun 2025” maka Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan menetapkan misi :” maka Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan menetapkan misi :
 Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di
lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional,
unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan
IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
 Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam mengembangkan
caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah
B.

Landasan
1.

Landasan Yuridis
a.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional

b.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen

c.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi

d.

Peraturan Presiden RI

Nomor

8

Tahun

2012

tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)
e.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG
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f.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru

g.

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan PenyelenggaraanPendidikan

h.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)

i.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan KompetensiGuru

j.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan KompetensiKonselor

k.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan AngkaKreditnya.

l.

Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang
Perguruan Tinggi;
m.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

n.

Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.

2.

Landasan Filosofis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas
berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan
rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran sebagai berikut.
a

Humanisme yang bertujuan menghidupkan rasaperikemanusiaan dan
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mencita-citakan pergaulan hidup yg lebih baik. Adapun humanisme itu
sendiri sangatlah berkaitan dengan kegiatan kehidupan masyarakat
yang
b

berkaitan

salah

satunya

pembelajaran kepada paramahasiswa

humanisme

terkait

pendidikan

Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai- nilai
kebudayaan

yang

telah

ada

sejak

peradaban

umat

manusia.

Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilainilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan
c

kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yangjelas.

Parenialisme menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada

seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar menjadi kultural, para siswa
harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan
d

karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan olehmanusia.
Idealismeadalahsejenisrasacintakepadaide-gagasan-nilainilai
termasuk

keyakinan

dan

menjadikan

semua

yangabstrak

itusebagaicitacita-tujuan,visi-misiyanglaludiperjuangkan.yang
e

tertentu
mana

rasa cintaitu ber efek menumbuhkan energi semangat yang menyalanya

Rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran agar pendidikan dapat

dicapai melalui perubahan kurikulum dan dapat mewujudkan tujuan
pendidikan yangdiinginkan.
3.

Landasan Teoretis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas
ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
a. Relevansi;

kurikulum

dan

pembelajaran

harus

relevan

dengan

perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan
zaman.
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b. Kontinuitas; kurikulum S1 di UNIMUDA Sorong harus bersifat kontinu,
terdapat keterkaitan dengan kurikulum S2, dan S3 dimanapun dan
penjenjangan yangjelas.
c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan
vertikal baik dari segi isi maupun prosesimplementasinya.
d. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif
dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome
yang telah ditetapkan. Untuk level S1, misalnya, harus dapat diselesaikan
dalam waktu empattahun.
e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan
atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi
yang ada diprodi.

C.

Tujuan
Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan FKIP UNIMUDA
Sorong adalah sebagai berikut.
a.

MemperbaikikurikulumsesuaidengankompetensigenerikKKNIdanKBK.

b.

Menetapkan kualifikasi lulusan di setiapprodi.

c.

Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di
setiapprodi.

d.

Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah universitas,
fakultas, danprodi.

e.

Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG
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penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telahdisusun.
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BAB II
PRINSIP, MODEL DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM
A. Prinsip PengembanganKurikulum
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas
ilmu dan prinsip- prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
1. Perubahan kurikulum dPTIndang sebagai hal yang memang harus terjadi
oleh karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budayamasyarakat.
2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui
proses evaluasi diri, tracer study, dan kajian futuristik yangmendalam.
3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang
melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholders, dan unsur-unsur terkait lainnya.
4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
disingkat KKNI yaitu 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 kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagaisektor.
5. Pengembangan strata 1 (sarjana) setara dengan KKNI level 6, pendidikan
profesi setara dengan KKNI level

B. ModelKurikulum
Model kurikulum buku kurikulum ini hanya dikhususkan untuk
kurikulum program Sarjana. Sedangkan untuk kurikulum program profesi
guru disusun tersendiri.
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG
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C. ProsedurPengembangan
Prosedur pengembangan kurikulum FKIP disusun dengan merujuk
kepada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
tahun 2019 dan Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK (Dikti, 2012) serta
Panduan Pengembangan Kurikulum Program Stusi UNIMUDA Sorong..
Prosedur pengembangan kurikulum tersebut meliputi langkah- langkah berikut:
a. Penetapan ProfilLulusan
b. Perumusan Capaian Pembelajaran (learningoutcome)
c. Pengkajian ElemenKompetensi
d. Penentuan BahanKajian
e. Pembentukan MataKuliah
f. Penentuan Bobotsks
g. Penyusunan Program Semester
h. Penentuan KegiatanPembelajaran
i. Penentuan SistemAsesmen/Penilaian.

Ke sembilan tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Analisis
SWOTKuliah
Prodi Kompetensi
Bahan
Profil Lulusan
Kajian
Lulusan
Comparative/
Tracer
Study
Pembentukan
Teknik
Penilaian
Mata
Struktur
Kurikulum
Strategi
Pembelajaran
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BAB III
NASKAH KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
I.

Visi, Misi, Profil, dan KompetensiLulusan
A. Visi ProgramStudi Pendidikan Teknologi Informasi
Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan lulusan yang bertakwa,
professional, unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang dapat
berkontribusi di bidang Industri yang handal dan berdaya saing tinggi
berbasisTourism-PreneurSe-Indonesia Timur pada tahun 2025.
B. Misi ProgramStudi Pendidikan Teknologi Informasi
1.

Menyelenggarakan Pendidikan pembelajaran dan pembinaan untuk
menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.

Menyelenggarakan penelitian, untuk meningkatkan kompetensi dosen

3.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk

dan mahasiswa.

kontribusi

dalam

mewujudkan

masyarakat

berwawasan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
4.

C.

Mengembangkan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri
(stakeholders) di bidang Teknologi
Tujuan

1.

Menghasilkan lulsan yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 10

Maha Esa.
2.

Menghasilkan riset bidang Pendidikan Teknologi Informasi untuk

3.

Menghasilkan riset pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk

4.

meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa

kontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani (civilsociety).
Menghasilkan sarjana yang terampil dalam menciptakan dan menjalin
kerjasama dengan dunia kerja.

D. ProfilLulusan
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi adalah sebagai
lulusan yang kompeten sebagai tenaga pendidik di bidang teknologi
informasi berlandaskan moral dan nilai islam, menjadi peneliti, pengabdian
kepada masyarakat dan melakukan kontribusi di dunia Uasaha dan Industri
dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
E. Sasaran:
Sasaran dari Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Teknologi
Informasiadalah:
1. Menghasilkan lulusan yangmenguasai dan mampu mempraktekkan nilainilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghasilkan lulusan tepat waktu (8semester)
3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan
teknologi
yangmampubersaingsecarapositifdalamkehidupanbermasyarakat,berbang
sadan

bernegara

yang

dilandasi

dengan

nilai-nilai

Islam

dankemuhammadiyahan.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing diduniakerja.
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5. Meningkatkankuantitasdankualitashasilpenelitian,pengabdiankepadamas
yarakat dan publikasi ilmiah.
6. MenumbuhkanjiwapatriotismedannasionalismemelaluipendidikanKepan
duanHisbulWathan.
7. Menumbuhkanjiwaentrepreneurshipdibidangpariwisatabagilulusanagarm
enjadi tenaga kerja yang kreatif daninovatif
F. KompetensiLulusan
Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagai berikut.
1.

Sikap (S)
Capaian Pembelajaran Sesuai Level 6 KKNI:
a
b

Bertaqwa Kepada Tuhan YangMahaEsa;

c

menyelesaikan tugasnya;

d

serta mendukung perdamaiandunia;

e

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

f

dan agama, serta pendapat dan temuan original orang lain;dan

Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam
Berperan sebagaiwarga negara yang bangga dan cinta tanah air
Memapu bekerjasama dan

memiliki

kepekaan

sosial dan

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan,
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat
untukserta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan
bangsa serta masyarakat luas

KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 12

Capaian Pembelajaran Progra Studi :
a

Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius (S1);

b

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika(S2);

c

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan berperadaban berdasarkan Pancasila(S3);

d

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa(S4);

e

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat/temuan original orang lain(S5);

f

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan(S6);

g

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara(S7);

h

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik(S8);

i

Menunjukkansikapbertanggungjawabataspekerjaandibidangnya,terut
ama di bidang Teknologi Informasi secara mandiri(S9);

j

Menginternalisasi

semangat

kemandirian,

kejuangan,

dankewirausahaan(S10);
k

Mengenali dan memiliki kepedulian terhadap kearifan lokal serta
mampu beradaptasi terhadap keragaman sosial budaya dalam skala
nasional maupun global(S11);

l

Menginternalisasikan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam
KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 13

kehidupan sehari-hari(S12).

2.

Penguasaan Pengetahuan(PP)
Capaian Pembelajaran Sesuai Level 6 KKNI :
Menguasai pengetahuan dasar ilmu pendidikan Teknologi Informasi dan
pembelajaran

Capaian Pembelajaran Progra Studi :
a

MenguasaikonsepteoretisbidangkeilmuanTeknologi Informasi (TI)
(PP1)

b

Menguasai konsep teoretis teori pendidikan (paedagogi), (PP2);

c

Menguasai konsep teoretis karakteristik perkembangan peserta
didik,(PP3);

d

Menguasai konsep teoretis kurikulum, pendekatan, strategi, model,
metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar untuk
pendidikan TI,(PP4);

e

Menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara
pengoperasian instrumen PTI yang umum dan analisis data dan
informasi dari instrumen tersebut; prosedur keamanan, dan
keselamatan kerja di laboratorium PTI,(PP5).

f

Menguasai pengetahuan tentang fungsi dan pemanfaatan teknologi
khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk
pengembangan mutu pendidikan PTI,(PP6).

3.

Keterampilan

KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 14

Keterampilan terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
a

Keterampilan umum (KU)
Capaian Pembelajaran Sesuai Level 6 KKNI :
a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
kreatif melalui penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidangkeahliannya
b) Mampumelakukanprosesevaluasidiriterhadapkelompokkerjayang
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri

Capaian Pembelajaran Program Studi :
a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif

dalam

konteks

pengembangan

IPTEK

yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora terutama di
bidang teknologi informasi(KU1);.
b) Mampu

menunjukkan

kinerja

mandiri,

bermutu,

dan

terukur,(KU2);.
c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi
IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi atau gagasan terutama di bidang teknologi
informasi(KU3);.
d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di bidang
pendidikan PTI beserta sains dan terapannya dalam bentuk
skripsi dan mengungahnya ke laman perguruan tinggi,(KU4);.
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e) Mampumengambilkeputusanyangtepatdalamkontekspenyelesaian
masalah di bidang sains dan terapannya berdasarkan hasil
analisis informasi dan data yang relevan, (KU5);.
f) Mampumemeliharadanmengembangkanjaringankerjadenganpem
bimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya terutama di bidang sains dan terapannya,(KU6);.
g) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung
jawabterhadappencapaianhasilkerjakelompok/organisasiterutama
dibidang sains dan terapannya serta melakukan supervisi dan
evaluasi

terhadap

penyelesaianperkerjaanyangditugaskankepadapekerjayangberada
dibawahtanggung jawabnya dengan memperhatikan kaidah
keilmuan dan etika profesi,(KU7);.
h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada di bawah tanggung jawabnya,(KU8);.
i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegahplagiasi,(KU9);.
j) Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagaialternatif
solusi masalah di bidang sains dan terapannya, (KU10)..
b. Keterampilan Khusus (KK)
a) Mampu

menguasai

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang Pendidikan Teknologi Informasi.(KK1)
b) Mampu menguasai dan mengetahui aplikasi Komputer yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. .(KK2)
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c) Mampu menguasai ilmu dari dasar-dasar pemrograman yng
digunakan dalam membuat dan merancang system informasi sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. .(KK3)
d) Mampu dan memahami struktur data dalam pembuatan program
yang efektif dan efisien

serta

memahami algoritma untuk

memudahkan pembuatan program yang terstruktur. .(KK4)
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G. Karakteristik

Kurikulum

Program

Studi

Pendidikan

Teknologi

Informasi
Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi terdiri atas 157
sks yang mencakup 148 sks mata kuliah wajib dan 9 sks mata kuliah pilihan.
Mata kuliah-mata kuliah tersebut dikategorikan menjadi sebagai berikut.
1. Mata Kuliah Universitas sebesar 36sks
2. Mata Kuliah Fakultas sebesar 8 sks
3. Mata Kuliah Prodi sebesar 113sks

H. Deskripsi Proses Pembelajaran danPenilaian
Deskripsi Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran
yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan
mendasarkan pada nilai-nilai agama, kebangsaan, dan etika akademik.
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan mengutamakan
interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen maupun antarmahasiswa
dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan teknologi informasi yang
relevan untuk menumbuhkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian,
dan kemmampuan menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan pola pikir
logis, luas, dan komprehensif. Kegiatan pembelajaran dapat berupa kuliah
tatap muka, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktiklapangan.
Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, mahasiswa
wajib menempuh beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (sks)
yang diselesaikan dalam waktu 4 sampai 5 tahun atau 8 sampai 10 semester.
Satu semester setara dengan 16 minggu. Satu sks setara dengan 160 menit
kegiatan belajar per minggu per semester dengan rincian untuk setiap bentuk
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.


Satu sks dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial
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mencakup kegiatan belajar tatap muka 50 menit perminggu per semester,
penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester, dan kegiatan
belajar mandiri 60 menit perminggu persemester.


Satu sks dalam bentuk pembelajaran seminar mencakup kegiatan belajar
tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar
mandiri per minggu persemester.



Satu sks dalam bentuk pembelajaran praktikum dan praktik lapangan
adalah 160 menit per minggu persemester.

Beban normal mahasiswa adalah 20 sks per semester. Beban belajar
mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa dengan Indeks
Prestasi Semester (IPS) lebih dari 3,50 dan memenuhi etika akademik, dapat
ditambah hingga 24 sks per semester.
Deskripsi Penilaian Pembelajaran
Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian
pembelajaran yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut.


Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa
untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai
capaian pembelajaran



Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa saat kegiatan pembelajaranberlangsung



Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara
dosen dan mahasiswa serta dari pengaruhsubjektivitas



Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang
jelas, disepakati di awal kuliah, dan dPTIhamimahasiswa
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Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses
oleh seluruh pemangkukepentingan.

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan
denganteknik observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman.
Penilaian sikap dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan,
atau penugasan dalam bentuk portofolio atau projek. Ditinjau dari waktu dan
cakupannya, tes tertulis dibedakan menjadi ujian Tengah Semester (UTS) untuk
mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama kegiatan
pembelajaran dan ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengukur capaian
pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan pembelajaran. Nilai akhir
aspek pengetahuan dan keterampilan merupakan akumulasi dari nilai tugas,
UTS, dan UAS yang formulasikanya disepakati antara dosen dan mahasiswa
dengan ketentuan nilai tugas minimal berbobot 20% dari total nilai. Nilai akhir
mahasiswa pada suatu mata kuliah merupakan akumulasi dari nilai sikap, sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang formulasinya disepakati antara dosen dan
mahasiswa.
Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100 dengan batas kelulusan 56.
Nilai akhir dikoneveri ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E
yang standard an bobotnya ditetapkan sebagai berikut.
Tabel 1. Konversi Nilai dalam Bentuk Huruf dan Angka

Skor
(Skala 0 –

Nilai
Huruf

Angka

86 – 100

A

4,00

81 – 85

A-

3,67

76 – 80

B+

3,33

100)
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71 – 75

B

3,00

66 – 70

B-

2,67

61 – 65

C+

3,33

56 – 60

C

2,00

41 – 55

D

1,00

0 – 40

E

0,00

Nilai atau capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan bobot sks
mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh
dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir
program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang
diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata
kuliah dan bobot sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah seluruh
sks yang telah ditempuh untuk menyelesaikan studi. Mahasiswa dinyatakan
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi dengan
IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Predikat kelulusan mahasiswa
ditentukan sebagaiberikut.


Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan3,00.



Sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan3,50.



Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari3,50.

I.

Pembentukan StrukturKurikulum
Pembentukan BahanKajian
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LingkupBahan

Kajian

ini

didasarkan

pada

empat

aspek

capaian

pembelajaran, meliputi aspek Sikap dan Tata Nilai, AspekPenguasaan
Pengetahuan, Aspek Ketrampilan Khsus, dan Aspek Ketrampilan Umum .
Sedangkan dasar rumusan bahan kajian didasarkan pada kompetensi lulusan
Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Dengan demikian, rumusan
tentang bahan kajian ini dikaitkan dengan
pembelajaran

program

studi

empat

Pendidikan

aspek

TEknologi

capaian
Informasi

sebagaimana tampak pada tabel di bawahini:
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Tabel 1
Kaitan Antara Capaian Pembelajaran dengan Bahan Kajian Program Studi PendidikanTeknologi Informasi

Aspek

Kode
S1

Sikap

Capaian Pembelajaran
Bertaqwa kepada Tuhan yang
Maha
Esa
dan
mampu
menunjukkan sikap religius;

Kode

Bahan Kajian

BK1
BK2



Pokok,

Nilai Ajaran Agama
danKemuhamadiyaan



Pengamalan

Pokok,Nilai

Ajaran Agama dan Kemuhammadiyaan
S2

S3

Menjunjung
tinggi
nilai
kemanusiaan
dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral danetika

BK3
BK4

Berkontribusi
dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara, danperadaban

BK5
BK6
BK 7



Pemahaman Konsep nilaikemanusiaan



Penerapan
nilai
dalampelaksanaantugas
agama, moral danetika

kemanusiaan
berdasarkan

FilsafatPancasila
IdeologiPancasila
Pemahaman KonsepKewarganegaraan

berdasarkan Pancasila
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S4

S5

Berperan sebagai warga negara
yang bangga dan cinta tanahair,
memiliki nasionalisme sertarasa
tanggungjawabpadanegaradan
bangsa

BK8
BK 9



Mencintai budaya dan bahasaIndonesia



Nasionalisme seta rasa tanggung jawab
pada negara danbangsa

Menghargai keanekaragaman
budaya, pandangan, agama,dan

BK10



Lingkungan sosial, budaya, danteknologi

BK11



Pemahaman konsep meghargai perbedaan
budaya, agama dan karya oranglain
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Aspek

Kode

Capaian Pembelajaran
kepercayaan,

serta

Kode

Bahan Kajian

pendapat

atau temuan orisinal orang lain
S6

Bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial sertakepedulian
terhadap masyarakatdan

BK12



GotongRoyong

BK13



Kecakapan hidup bermasyarakat dengan
penanaman jiwa sosial yangtinggi



Pengembangan konsepsosial

BK 15



Pemahaman
Konsep
taat
hukumdalammkehudupan
bermasyarakat
dan bernegara

BK 16



Kebebasan

lingkungan
BK14
S7

Taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakatdan
bernegara

S8

Menginternalisasi nilai, norma,
dan etika akademik

S9

Menunjukkan
sikap
bertanggung
jawab
atas
pekerjaan
dibidangnya,
terutama dibidang sains dan
terapannya (Kimia, Fisika,
Biologi, Kebumian) secara
mandiri;

Akademik

dan

Etika

Akademik
BK17



Profesionalisme dibidangPTI

BK18



Kecakapan
keahlian

Mandiri

didalam

bidang

KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 22

S10

Menginternalisasi
semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
dibidang
pariwisata

BK19
BK20

Pemahaman konsepkewirausahaan
Pemahaman
konsep
dibidangpariwisata
Pemahaman
pariwisata

BK21
S11

Mengenali
dan
memiliki
kepedulian terhadap kearifan
lokal serta mampuberadaptasi
terhadap

keragaman

sosial

BK22

konsep

kewirausahaan
sains

dibidang



Pemahaman kosep peduli terhadap
kearifan lokal yang beradaptasi terhadap
keragaman sosialbudaya



Pengenalan kearifanlokal
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Aspek

Kode

S12

Penguasaan
Pengetahuan

PP1

Capaian Pembelajaran

Kode

budaya dalam skala nasional
maupun global

BK23
BK24



Menginternalisasikan nilai AlIslam dan Kemuhammadiyahan
dalam kehidupan sehari-hari.

BK25
BK26



Pengintegralisasi nilai Al-Islam dalam
kehidupansehari-hari



Pemahaman nilai Kemuhamadiyaan
dalam kehidupansehari-hari

Menguasai konsep teoretis
bidang keilmuan Ilmu
Pengetahuan Alam (PTI)

BK27
BK28
BK29
BK30
BK31



Pemahaman konsepMPTI



Pemahaman konsepKimia



Pemahaman konsepFisika



Pemahaman konsepBiologi



Pemahaman konsep Ilmu Bumi dan
Astronomi



Pemahaman Konsep Lingkungan



Pemahaman konsep teoritispendidikan

BK32

PP2

Bahan Kajian

Menguasai konsep teoretis teori
pendidikan (paedagogi),

BK33

Penerapan kepedulian terhadapkearifan
lokal terhadap keberagaman sosail dan
budaya

(paedagogi)
BK34



Teori pelaksanaan kegiatanpembelajaran
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PP3

PP4

Menguasai konsep teoretis
karakteristik
perkembangan
peserta didik

BK35



Penerapan KonsepKarakteristik

BK36



Integrasi konsep teoritis, karakteristik
dengan perkembangan pesertadidik

Menguasai konsep teoretis
kurikulum, pendekatan, strategi,
model, metode, teknik, bahan
ajar, media dan sumber belajar
untuk pendidikan PTI

BK37



Pemahaman Konsep Teoritis Kurikulum
PendidikanPTI



Pendekatan dalam PendidikanPTI



Strategi dalam pendidikan PTI



Model dan Metode dalam PendidikanPTI



Teknik dalam pendidikanPTI

BK38

BK39
BK40
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Aspek

Kode

Capaian Pembelajaran

Kode
BK41

Bahan Kajian


BahanAjar,MediadanSumberajardalam
pendidikanPTI



Pengetahuan fungsi instrumenPTI



Pemahaman
Konsep
Pengoperasian
Instrumen dan keselamatan kerja di
LaboratoriumPTI



Pelaksanaan Praktikum
kesesuaian konsepPTI



Pengetahuan fungsi dan pemanfaatan
teknologi, informasi dan komunikasi



Pengembangan teknologi yang relevan
untuk pengembangan mutu pendidikan
PTI



Pengunaan Teknologi untuk membuat
bahan pangan yang mempunyai nilaijual

BK42
PP5

Menguasai
pengetahuan
operasional lengkap tentang
fungsi, cara pengoperasian
instrumen PTI yang umum dan
analisis data dan informasi dari
instrumen tersebut; prosedur
keamanan, dan keselamatan
kerja di laboratoriumPTI.

BK43

BK44

dan

Analisis

BK45
PP6

Menguasai pengetahuan tentang
fungsi
dan
pemanfaatan
teknologi khususnya teknologi
informasi dan komunikasi yang
relevan untuk pengembangan
mutu pendidikan PTI

BK46

BK47
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BK48

Keterampilan
Umum

KU1

Mampu menerapkan pemikiran
logis, kritis, sistematis, dan
inovatif
dalam
konteks
pengembangan IPTEK yang
memperhatikan
dan
menerapkan nilai humaniora
terutama di bidang sains dan
terapannya (Fisika,Kimia,

BK49

BK50



Penerapan pemikiran logis, kritis,
sistematis dalam konteks Pengembangan
IPTEK



Penerapan nilai humaniora dibidang PTI
danTerapannya

Biologi, Kebumian)
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Aspek

Kode
KU2

Capaian Pembelajaran
Mampu menunjukkan kinerja
mandiri, bermutu, dan terukur

Kode
BK51

Bahan Kajian


Pemahaman konsep KinerjaMandiri



Pemahaman
Terukur



Pengkajian implementasi IPTEK dalam
menerapkan nilaihumaniora



Pemahaman konsep nilai humaniora
berdasarkan kaidah, tatacara dan etika
ilmiah



Pemahaman konsep IPTEK untuk
menghasilkan solusi atau gagasan di
bidang sains danpenerapannya



Pemahaman deskripsi santifik hasil kajian
dibindangPTI



Penyusunan deskripsi santifik hasil kajian
dibidang PTI dan Penerapannya dan
diunggah ke laman perguruantinggi

BK52
KU3

Mampu mengkaji implikasi
pengembangan
atau
implementasi
IPTEK
yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora berdasarkan
kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah
dalam
rangka
menghasilkan
solusi
atau
gagasan terutama di bidangsains
dan terapannya

KU4

Mampu menyusun deskripsi
saintifik hasil kajian di bidang
pendidikan PTI dan terapannya
dalam bentuk skripsi dan
mengungahnya
ke
laman
perguruan tinggi

BK53

BK54

Konsep

Bermutu

dan

BK55
BK56

BK57
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KU5

Mampu mengambil keputusan
yang tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang
sains
dan
terapannya
berdasarkan
hasil analisis

BK58

informasi dan data yangrelevan

BK59



Pemahaman konsep penyelesaianmasalah
dibidang PTI danterapannya



Analisis pemecaham masalah dibidang
sains dan terapannya berdasarkan
informasi dan data yangrelevan
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Aspek

Kode
KU6

Capaian Pembelajaran

Kode

Mampu
memelihara
dan
mengembangkan jaringan kerja
denganpembimbing,kolega,dan
sejawat baik di dalam maupundi
luar lembaganya terutamadi

BK60

bidang sains dan terapannya
KU7

Bahan Kajian


Pemahaman konsep jaringan kerja,kolega
dan sejawat dibidangsains



Pengembangan Kerja dan kolegadibidang
sains



Pemahaman konsep tentang tanggung
jawab
terhadap
pencapaian
hasil
kerjaindividu dan kelompo dibidang sains
dan terapannyak



Penentuan supervisi dan evaluasiterhadap
penyelesaiantugas



Penerapan konsep supervisi dan dan
evaluasi dengan memperhatikan kaidah
keilmuan dan etikaprofesi

BK61

Bertanggung jawab terhadap
pekerjaan
sendiri
dan
dapatdiberi tanggung jawab
terhadap pencapaian hasil kerja
kelompok/organisasi terutama di
bidang sains dan terapannya
serta melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian
perkerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di
bawah
tanggung
jawabnya
dengan memperhatikankaidah

BK62

keilmuan dan etika profesi

BK64

BK63
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KU8

Mampu
melakukan
proses
evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya

BK 65



Penerapan konsep evaluasi
kelompokkerja

diri dan
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Aspek

Kode
KU9

Capaian Pembelajaran

Kode

Bahan Kajian

Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin
kesahihan
dan
mencegah plagiasi

BK66



Penerapan pola pikirilmiah

BK67



Penerapan
konsep
dokumentasi,
menyimpan dan menenmukan kembali
data



Pemahaman konsep mengenaiplagiasi



Penerapan
Analisis
sains
menentukan solusipermasalan



Pemahamankonsep
berbagai alternatif
solusi permaslaahsains

BK68
KU10

Mampu memberikan petunjuk
dalam
memilih
berbagai
alternatif solusi masalah di

BK69

bidang sains dan terapannya.

BK70

dalam
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Keterampilan
Khusus

KK1

Mampu merumuskan tujuan
pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (PTI) pada sekolah
menengah pertama sesuaitujuan
kurikulum, dan merancang,
merencanakan,
serta
melaksanakan
pembelajaran
dengan m enggunakan berbagai
variasi pendekatan inquiry
(menemukan jawaban melalui
pengamatan
dan/atau
eksperimen) yang diperlukan
untuk
mencapai
tujuan
pembelajaran dan membangun
kemampuan berpikir kritis
(critical thinking), penyelesaian
masalah (problem solvingskills)
serta
kemampuan
kinerja
(performanceskills);

BK71

BK72



Pemahaman konsep tentang kurukulum
PTI SMP dan SMK



Penarapan perumusan pembelajaran PTI
pada SMP atau SMK sesuai tujuan
kurikulum



Pemahaman konsep merancang, serta
melaksanakan
pembelajaran
dengan
berbagai variasi pendekatanpembelajaran



Penerapan
kegiatan
(Praktikum)
untuk
kemampuan berpikirkritis



Pemahaman konsep mengenai model,
metode, strategi, pendekatan dan teknik
pembelajaran

BK73

eksperimen
membangun

BK74

BK75
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Aspek

Kode
KK2

Capaian Pembelajaran

Kode

Mampu merancang danmemilih
aktivitas,
strategi,
dan
sumberdaya pembelajaran yang
sesuai
untuk
mengajarkan
konsep dan pengertian tentang
proses dan hubungan saintifik
serta
pola alam
melalui
pengalaman empirik siswa
sekolah menengah pertama
dengan:

BK76

a.

b.

c.

Mempertimbangkan
keberagaman profil belajar,
aspek
sosio
kultural,
emosional, intelektual, dan
fisik
siswa
serta
menumbuhkan
motivasi
belajarsiswa;

BK77

Bahan Kajian


Pemahaman konsep tentang saintifik dan
polaalam



Perancangan aktivitas, strategi dan
sumber belajar sesuai konsepsaintifik



Penerapan proses santifik
pengalaman empiriksiswa



Pemahaman konsep keberagaman
profil
belajar,
aspek
sosio
kultural,intelektual dan fisiksiswa



Pemahanam
siswa



Penerapan teknologi dan
laboratorium PTITerpadu



Pemahaman konsep faktor keamanan
kimiawi dan prosedur serta etika
perlakuan organisme mahluk hidup dalam
pembelajaran

BK78

BK79

Menggunakan
teknologi
dan/atau
aktivitas
laboratorium yang relevan
(jikadiperlukan);

BK80

Mempertimbangkan faktor
keamanan kimiawi dan

BK81

konsep

motivasi

melalui

belajar
aktivitas
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prosedur
perlakuan
treatment)

serta

etika
(ethical
terhadap

organisme hidup di dalam
atau di luar kelas;

KK3

Mampu
merancang
dan
menggunakan alat, teknik,dan

BK82

BK83



Pemahaman konsep
penilaianpembelajaran

evaluasi

dan
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strategi evaluasi pembelajaran
BK84
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Aspek

Kode

KK4

Capaian Pembelajaran

yang otentik baik formal
maupun
informal
(pengamatan,
portofolio
pekerjaan
siswa,
kinerja
dalam tugas, proyek, penilaian
sendiri, penilaian kelompok,
dan tes standar) untuk
mengevaluasi kinerja dan
kemajuan belajar siswa (ide,
prakonsepsi,
pengetahuan)
secara kontinyu dan efektif
serta
menginterpretasikan
hasilnya untuk memodifikasi
strategi dan peningkatan
pembelajaran PTI sekolah
menengah pertama
secara berkelanjutan
Mampu

membangu
n kemampuan literasi sains
siswa
melalui
pelaksanaa
n

Kode

BK85






BK86

BK87
BK88




Bahan Kajian

Pemahaman konsep evaluasi kinerja
dan
kemauan
belajar
siswa
secarakontiyu

Penerapan
perancangan
dan menggunakan alat, teknik dan
strategi evaluasipembelajaran

Pemahaman konsep strategi dan
pembelajaran PTISMP

Pemahaman konsep literasisains

Penerapan literasi sains siswa melalui
pelaksanaan pembelajaran PTI
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pembelajaran PTI;
KK5

KK6

Mampu melakukan penelitian
kelas (classroom research)
untuk mengevaluasi proses
pembelajaran,
menguji
metode, strategi, dan sumber
daya pembelajaran serta
menuliskan hasilnya dalam
bentuk kajian sebagai bahan
masukan untuk peningkatan
pembelajaran PTI

BK89

Mampu
menganalisis
berbagai solusi alternatif yang
ada
terhadap
permasalaha
n pembelajaran PTI dan
menyimpulkannya
untuk
pengambilan keputusan yang
tepat dan jika diperlukan
melibatkan
komunitas

BK93

yang berkelanjutan

BK90





BK91

BK92




BK94

Pelaksanaan penelitiankelas

Penerapan
prosespembelajaran

evaluasi

Pelakasanaan uji metode, strategi dan
sumber pembelajaran yang dikaji
dalam sebuahpenelitian
Penulisan hasil penelitian dalam
bentuk kajian sebagai peningkatan
pembelajaran PTI
Penerapan solusi alternatif
terhadap permasalahan
pembelajaranPTI

Penerapan konsep
pengambilankeputusan yangtepat
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sekolah (orangtua, siswa,guru,
lingkungan masyarakat);

KK7

Mengaplikasikan
nilai-nilai
keislaman
dalam
pembelajaran di Pendidikan
PTI
untuk
membangun
masyaraka
t
Indonesia
sebagai
masyarakat
utama
yangberkemajuan

BK95




BK96

Pengaplikasian nilai-nilai
keislaman dalam pembelajaran di
PendidikanPTI
Pembentukan karakter
masyarakat indonesia
yangberkemajuan

I. Karakteristik Kurikulum Program Studi PendidikanTeknologi Informasi
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara
yangdigunakansebagaipedomanpenyelenggaraankegiatanpembelajaranuntukmencapaitujuanPendidikanTinggi.Kurikulum

program

studi

ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SNPT, yang diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah. Kurikulum
Prodi Pendidikan Teknologi Informasi terdiri atas 156 sks yang mencakup 147 sks mata kuliah wajib dan 9 sks mata kuliah pilihan. Mata
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kuliah-mata

kuliah

tersebut

dikategorikan

menjadi

sebagai

berikut:

(1)

Mata

masukkedalamkategoriMKU;(2)MataKuliahFakultasmasukkedalamkategoriMKDK;(3)MataKuliahProdimasukkedalam

Kuliah
kategori

Universitas
MKBK,

MKKPP, danMKPP.

1. Sturktur Kurikulum dan Persebaran Matakuliah Program StudiPendidikan

Tabel Struktur Kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi
NO.

ELEMEN KOMPETENSI

SKS

1

Mata Kuliah Umum (MKU)

37

2

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)

19
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3

Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)

80

4

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran
(MKKPP)

18

5

Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

3

Jumlah

157

Daftar Mata Kuliah
a. Daftar Mata KuliahMKU

KODE

MATA KULIAH

JUMLAH

PRASYARAT

KATEGOR
I

PTI1001

Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I)

1

Wajib

PTI2001

Ibadah, Akhlak dan Muamalah (AIK II)

1

PTI1001

Wajib

PTI3001

Kemuhamadiyahan (AIK III)

1

PTI2001

Wajib

PTI4001

Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK IV)

1

PTI3001

Wajib
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PTI1005

Matematika Dasar

2

Wajib

PTI1006

AplikasiKomputer

3

Wajib

PTI2010

Pendidikan Kewarganegaraan

2

Wajib

PTI1007

Pendidikan Lingkungan, Sosial, Budaya dan
Teknologi ( PLSBT)

2

PTI1008

Bahasa Indonesia

2

Wajib

PTI2002

Bahasa Arab

2

Wajib

PTI1004

Bahasa Inggris

2

Wajib

PTI1002

Pendidikan Pancasila

2

Wajib

PTI1009

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS)

2

Wajib

PTI7006

Enterpreneurship

2

Wajib

PTI7005

Seminar Usulan Penelitian

2

PTI7007

KPM

4

Wajib

PTI8001

Skripsi

6

Wajib

Jumlah

Wajib

PTI7005

Wajib

37

KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 42

b. Mata Kuliah Dasar Kependidikan(MKDK)

JUMLAH
SKS

PRASYARAT

KATEGORI

Matematika II

3

PTI1005

Wajib

Dasar-dasar Pendidikan

2

KODE

PTI2003
PTI2004
PTI2005
PTI2007

MATA KULIAH

Bahasa Inggris II

PTI3004

Filsafat Ilmu

PTI3008

Pengantar Pendidikan

PTI3009
PTI5005
PTI4003

Psikologi Pendidikan

Perkembangan Peserta Didik
Profesi Pendidikan

Strategi Belajar Mengajar
Jumlah

2

PTI1004

Wajib

2
2
2
2
2
2

19

Wajib
Wajib

PTI2005

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

b. Mata Kuliah Bidang Keahlian(MKBK)
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JUMLAH
MATA KULIAH

SKS

Dasar-dasar Pemrograman

3

Wajib

Aljabar Linear dan Matriks

2

Wajib

KODE

PTI1010
PTI1003
PTI2006
PTI3003
PTI2008

Penagntar Teknologi Informasi
Matematika Diskritk

PTI3005

Basis Data

PTI3006
PTI3007

Sistem Operasi

3

PTI4002

Teknik Komputasi

PTI4005

Analisis Perancangan Sistem

3

PTI4006

Jaringan Komputer

Arsitektur dan Organisasi Komputer

Wajib

2

PTI2009

Wajib

3
3
3

3
3
3

KATEGORI

Wajib

2

Struktur Data

Pemrograman Berbasis Objek

PRASYARAT

PTI2008

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
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PTI4007

Sistem Digital

PTI4008

Pemrograman Basis Data

PTI4009

Komunikasi Data

PTI5002

Pemrograman Web

PTI5004

Rekayasa Perangkat Lunak

PTI5007

Embeded Sistem

PTI5008

Interaksi Manusia dan Komputer

PTI5010

Praktek Industri

PTI6004

Sistem Informasi Manajemen dan Sistem
Informasi Akademik

PTI6007

E-Learning

PTI6005

Jaringan Nirkabel

PTI7002

Keamanan Jaringan Komputer

PTI7003

Kecerdasan Buatan

PTI5003

Desain Grafis

3

Wajib

3

Wajib

Wajib

3

Wajib

3
3
3
3

PTI3006
PTI3007

3
3
3

Wajib
Wajib

3

3

Wajib
Wajib

2

3

Wajib

PTI4006
PTI6005

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Pilihan
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PTI6008
PTI7004

Pemrograman Mobile
E-Commers

Pilihan

3

Jumlah

b.

Pilihan

3
80

Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)

JUMLAH
KODE

PTI4004

MATA KULIAH

Kajian Kurikulum SMK

SKS

2

PRASYARAT

KATEGORI

Wajib
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PTI5001
PTI5006
PTI5009
PTI6001
PTI6002
PTI6003
PTI6006
PTI7001

Magang Kependidikan I

1

Perencanaan Pengajaran

2

Program Pengelolaan dan Pembelajaran
Magang Kependidikan II
Evaluasi Pengajaran
Metode Penelitian
Microteaching

Magang Kependidikan III
Jumlah

2
1
2
3
3
2

Wajib

PTI4003
PTI5001
PTI5009

PTI6003
PTI6001

18

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

c. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan(MKPP)

JUMLAH
KODE

PTI3002

MATA KULIAH

Statistik

SKS

3

PRASYARAT

PTI11003

KATEGORI

Wajib
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3

Jumlah

3.

Persebaran Matakuliah Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
SEMESTER1
Bentuk
No

Kode MK

Elemen
Kompetensi

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

P

SKS
L

1

PTI1001

MKU

Kemanusian dan Keimanan (AIK I)*

1

1

2

PTI1002

MKU

Pendidikan Pancasila

2

2

3

PTI1003

MKBK

Pengantar Teknologi Informasi

2

4

PTI1004

MKDK

Bahasa Inggris I

2

2

5

PTI1005

MKU

Matematika Dasar

2

2

6

PTI1006

MKU

Aplikasi Komputer

1

7

PTI1007

MKU

PLSBT (Pendidikan Lingkungan Sosial
Budaya dan Teknologi)

2

8

PTI1008

MKU

Bahasa Indonesia

2

1

1

Prasyarat

2

3
2
2
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9

PTI1009

MKU

10

PTI1010

MKBK

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat I

2

Dasar-dasar Pemrograman

2

2
1

18

Jumlah SKS

3

3

21

SEMESTER2
Bentuk
No

Kode MK

Elemen
Kompetensi

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

P

SKS
L

1

PTI2001

MKU

Ibadah, Akhlak, dan Muamalah (AIK II)

1

1

2

PTI2002

MKU

Bahasa Arab

2

2

3

PTI2003

MKDK

Matematika II

2

3

4

PTI2004

MKDK

Bahasa Inggris II

2

2

5

PTI2005

MKDK

Dasar-dasar Pendidikan

2

2

6

PTI2006

MKBK

Aljabar Linear dan Matriks

2

2

7

PTI2007

MKDK

Filsafat Ilmu

2

2

8

PTI2008

MKBK

Struktur Data

2

1

Prasyarat

3
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9

PTI2009

MKBK

10

PTI2010

MKU

Pemrograman Berbasis Objek

2

Pend. Kewarganegaraan

2

1

2

20

Jumlah SKS

3

2

22

SEMESTER3
Bentuk
No

Kode MK

Elemen
Kompetensi

1

PTI3001

MKU

2

PTI3002

3

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

P

SKS

Prasyarat

L

Kemuhammadiyahan (AIK III)

1

1

MKPP

Statistik

2

1

3

PTI3003

MKBK

Matematika Diskrit

1

1

2

4

PTI3004

MKDK

Psikologi Pendidikan

2

5

PTI3005

MKBK

Basis Data

2

1

3

6

PTI3006

MKBK

Sistem Operasi

2

1

3

7

PTI3007

MKBK

Arsitektur dan Organisasi Komputer

2

1

3

2
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8

PTI3008

MKU

9

PTI3009

MKPP

Pengantar Pendidikan

2

2

Perkembangan Peserta Didik

2

2

Jumlah SKS

21

SEMESTER4
Bentuk
No

1

Kode MK

PTI4001

Elemen
Kompetensi
MKU

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK IV)

1

P

SKS

Prasyarat

L
1
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2

PTI4002

MKBK

Teknik Komputasi

2

3

PTI4003

MKPP

Strategi Belajar Mengajar

2

2

4

PTI4004

MKPP

Kajian Kurikulum SMK

2

2

5

PTI4005

MKBK

Analisis Perancangan Sistem

2

1

3

6

PTI4006

MKBK

Jaringan Komputer

2

1

3

7

PTI4007

MKBK

Sistem Digital

2

1

3

8

PTI4008

MKBK

Pemrograman Basis Data

2

1

3

9

PTI4009

MKBK

Komunikasi Data

2

1

3

1

3

Jumlah SKS

23

SEMESTER5
Bentuk
No

Kode MK

Elemen
Kompetensi

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

1

PTI5001

MKPP

Magang Kependidikan I

1

2

PTI5002

MKBK

Pemrograman Web

2

P

SKS

Prasyarat

L
1

1

3
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3

PTI5003

MKBK

Matakuliah Pilihan 1*

2

1

3

4

PTI5004

MKBK

Rekayasa Perangkat Lunak

2

1

3

5

PTI5005

MKDK

Profesi Pendidikan

2

2

6

PTI5006

MKPP

Program Pengelolaan dan Pembelajaran

2

2

7

PTI5007

MKBK

Embeded Sistem

2

1

3

8

PTI5008

MKBK

Interaksi Manusia dan Komputer

2

1

3

9

PTI5009

MKPP

Perencanaan Pengajaran

2

10

PTI5010

MKBK

Peraktek Industri

2
2

Jumlah SKS

2
24

SEMESTER6
Bentuk
No

1

Kode MK

PTI6001

Elemen
Kompetensi
MKPP

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

Magang Kependidikan II

1

P

SKS

Prasyarat

L
1
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2

PTI6002

MKPP

Evaluasi Pengajaran

2

3

PTI6003

MKPP

Metode Penelitian

2

1

4

PTI6004

MKBK

Sistem Informasi Manajemen dan Sistem
Informasi Akademik

2

1

5

PTI6005

MKBK

Jaringan Nirkabel

2

1

3

6

PTI6006

MKPP

Microteaching

1

2

3

7

PTI6007

MKBK

E-Learning

2

1

3

8

PTI6008

MKBK

Matakuliah Pilihan 2*

2

1

3

2
3
3

Jumlah SKS

21

SEMESTER7
Bentuk
No

Kode MK

Elemen
Kompetensi

Nama Mata Kuliah

Perkuliahan
T

1

PTI7001

MKPP

Magang Kependidikan III

2

PTI7002

MKBK

Keamanan Jaringan Komputer

P

SKS
L
2

2

1

Prasyarat

2
3
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3

PTI7003

MKBK

Kecerdasan Buatan

2

1

3

4

PTI7004

MKBK

Mata Kuliah Pilihan 3*

2

1

3

5

PTI7005

MKU

Seminar Usulan Penelitian

6

PTI7006

MKU

Entrepreneurship

7

PTI7007

MKU

KPM/KKNDik

2

2
2

2
4

Jumlah SKS

4
19

SEMESTER8
Bentuk
No

1

Kode MK

PTI8001

Elemen
Kompetensi
MKU

Nama Mata Kuliah

T
Skripsi

Jumlah SKS

Keterangan
T/P/L
W/P

Perkuliahan
P

SKS

Prasyarat

L
6

6
6

:T disampaikan dengan teori , P disampaikan dengan praktikum, L/B matakuliah lapangan atau bengkel

: W matakuliah wajib, Pi matakuliahpilihan
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Prasyarat

: kode matakuliah yang harus pernah diikutisebelumnya.

4. DeskripsiMatakuliah
No.

Kode MK

Mata Kuliah

Deskripsi
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Urut
Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan yang berkaitan
dengan Aqidah, Tauhid, Rukun Iman, Penyakit-penyakit akidah dan ahlaq dalam kehidupan ber-Islam, serta
Akhlaq. Materi perkuliahan yang disampaikan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperteguh dan
memperkokoh aqidah, menghindarkan serta mempertahankan diri dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara
1

PTI1001

Kemanusiaan dan

meningkatkankeimanandanmengaplikasikankeimanantersebutdalamkehidupannyata.Materiyangdiberikan

Keimanan (AIK I)

dalam mata kuliah AIK I tingkat mubtadiin diformat sesuai dengan potensi kemampuan mahasiswa yang
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
AIK I ini diharapkan tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga sekaligus dapat mengembangkan
kemampuannya dan mampu menghayati dan mengaplikasikan seluruh materi perkuliahan dalam kehidupan
sehari-hari.
Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang Pancasila sebag Mata kuliah ini menjelaskan tentang
hakikat manusia dan pengembangannya, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas
pendidikan serta penerapannya, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, pengertian, fungsi dan
jenis lingkungan pendidikan, aliran- aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, dan sistem pendidikan
nasional. Nilai Dasar dan Dasar Negara, sistem ketatanegaraan RI dengan kajian historis, yuridis dan filosofis

2

PTI1002

Pendidikan Pancasila

serta Pancasila sebagai paradigma dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, materi di dalamnya meliputi latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan
bangsa Indonesia, proses peumusan dan pengesahan Pancasila dasar negara, Pancasila sebagai nilai dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi, dan aktualisasi
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Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.
Mata kuliah ini memiliki gambaran tentang konsep-konsep dan topik-topik penting pada kajian teknologi
3

PTI1003

Pengantar Teknologi
Informasi

informasi dan mampu mengembangkan konsep-konsep tersebut melalui proses perkuliahan lebih lanjut atau
pengembangan wawasan secara mandiri menggunakan teknologi yang ada.

Mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang bahasa Inggris yang
berkaitanlangsungdenganprofesionalitassebagaiguruIPAScienceInstructioninenglish.Materipembelajaran
meliputi kosa kata (Vocabulary), Engglish grammar, classroom expression, sentence structures in English,
4

PTI1004

Bahasa Inggris I

reading comprehension dan language for discussion dan berbagai literatur yang berhubungan dengan materi
yang berhubungan dengan Ilmu PengetahuanAlam.
Mata kuliah ini mempelajari mengenai; Aljabar, Himpunan yang terdiri dari sifat operasi himpunan, prinsip

5

PTI1005

Matematika Dasar

dualitas dan partisi; fungsi aljabar yang terdiri dari relasi dan funsi, fungsi kmoposisi, fungsi invers; logika
matematika terdiri dari pernyataan dan ingkaran pernyataan, pernyataan majemuk, konvers, dan penarikan
kesimpulan.

6

PTI1006

Aplikasi Komputer

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pemanfaatan
aplikasi komputer dalam pengolahan kata maupun data.
Dalam mata kuliah ini dijelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, kejadian alam semesta baik
menurut pengetahuan dan Islam, proses penciptaan manusia, teori evolusi, hubungan manusia dengan lingkungan,
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kesehatan manusia dan dampak teknologi, serta hubungan antara sains dan agama. Mahasiswa mampu memahami
7

PTI1007

PLSBT (Pendidikan
Lingkungan Sosial
Budaya dan Teknologi)

segala yang diciptakan Allah dan merenungkan, bertadabur dengan alam yang telah diciptakan, sehingga menjadi
muslim yang mampu memegang tauhid, ikhlas dalam menjalankan ibadah yang mampu memahami segala sesuatu
yang berhubungan dengan gejala kealaman.

Mata kuliah Bahasa Indonesia ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang sejarah perkembangan bahasa
8

PTI1008

Bahasa Indonesia

Indonesia, kedudukan Bahasa Indonesia, ragam bahasa dan karakteristiknya, ejaan dan tanda baca bahasa
indonesia, kalimat efektif, diksi (pilihan kata), presentasi ilmiah dan pidato, penlaran, jenis tulisan dan kerangka
karangan, penulisan karya tulisa ilmiah. Dll.

9

PTI1009

Pendidikan Kecakapan Matakuliah ini bertujuan untuk mmeberikan pemahaman dan pengalaman kepada mahasiswa terkait pentingnya
Hidup Sehat I

10

PTI1010

kecakapan hidup sehat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

Dasar-dasar

Matakuliah ini membahas konsep dasar-dasar pemrograman Bahasa computer. Bahasa pemrograman computer

Pemrograman

yang digunakan untuk membuat program-program aplikasi komputer.program aplikasi computer dengan Bahasa
pemrograman computer, seperti C++, Pascal, dll.
Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan
ibadah mahdah dan hukum muammalah. Materi perkuliahan yang disampaikan berkaitan dengan sholat, puasa,
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zakat, haji, qurban, aqiqah, hukum pernikahan, perbankan syari’ah, lembaga keuangan dalam Islam. Materi yang
diberikan dalam mata kuliah AIK II tingkat mubtadiin diformat sesuai dengan potensi kemampuan mahasiswa
yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
11

PTI2001

Ibadah, Akhlak, dan

AIK II ini diharapkan tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga sekaligus dapat mengembangkan

Muamalah (AIK II)

kemampuannya dan mampu menghayati dan mengaplikasikan seluruh materi perkuliahan dalam kehidupan
sehari-hari.
Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk memahami dan menerapkan dasardasar bahasa Arab. Materi perkuliahan meliputi huruf hijahiyah, angka, jumlah, bentuk (maskulin dan feminim),
kasus, deklinasi, kata sifat, dan kata kerja dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk serapan bahasa Arab ke dalam kata

12

PTI2002

Bahasa Arab

bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, praktik penggunaan bahasa Arab.
Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan ujian dan penugasan.
Matematika Diskrit merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar logika matematika yang diperlukan

13

PTI2003

Matematika II

untuk pembelajaran lebih lanjut di bidang ilmu computer, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan
menerapkan logika matematika dalam penyelesaian suatu masalah.

Bahasa Inggris profesi adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa di
bidang bahasa Inggris yang berkaitan langsung dengan profesionalitas sebagai guru bahasa Indonesia. Materi
pembelajaran meliputi pilihan kata, idiom, kalimat efektif, karangan, dan berbagai literatur yang berhubungan
14

PTI2004

Bahasa Inggris II

dengan materi yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia.
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Mata kuliah ini mendeskripsikan sifat hakiki manusia, dimensi hakikat manusia, pengembangan dimnsi manusia,
sosok manusia Indonesia seutuhnya, mendeskripsikan pengertian system, macam-macam system, Pendidikan
sebagai system. Mendiskripsikan pengertian Pendidikan, proses Pendidikan dan menganalisis program da
15

PTI2005

Dasar-dasar Pendidikan pengelolaan Pendidikan, mendiskripsikan dasar, tujuan, fungsi Pendidikan nasional kelembangaan Pendidikan
serta program dan pengelolaan Pendidikan.

16

PTI2006

Aljabar Linear dan
Matriks

Mata kuliah ini berisi system persamaan Linear dan Matriks, Determinan, Vektor pada bidang dan ruang. Ruang
vector umum, ruang hasil kali dalam, eigen value and eigen vector. Transformasi Linear. Selain hal yang telah
disebutkan di atas matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah
data berbentuk matriks.
Mata kuliah Filsafat Ilmu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa.
Mata kuliah ini akan mengantarkan para mahasiswa untuk memahami ruang lingkup filsafat ilmu, tantangan dan
rasa depan ilmu, hakikat pengetahuan, kebenaran ilmiah, ontology, hakikat ilmu, epistomologi; cara mendapatkan

17

PTI2007

Filsafat Ilmu

pengetahuan, aksiologi; nilai kegunaan ilmu, struktur ilmu pengetahuan, sarana ilmiah, moralitas ilmu
pengetahuan dan sejarah perkembangan ilmu.
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Tujuan Mata Kuliah ini diharapkan mampu: Mengenal stuktur data, Mengerti tentang Array dan implementasinya.
18

PTI2008

Struktur Data

Memahami Stack dan Antrian, Memahami Pointer, Memahami List Berkaitan dan Multi List, Memahami tentang
Seraching dan Sorting, Memahami tentang Tree dan Graph, Memahami serta dapat menimplementasikan semua
struktur data kedalam program
Matakuliah ini membahas tentang berbagai konsep dasar pemrograman berorientasi obyek dan pemrograman

19

PTI2009

Pemrograman Berbasis
Objek

visual, yaitu : Obyek, Properti, Event, Pengkapsulan, Pewarisan dan Polymorphism. Selanjutnya akan membahas
pemrograman berbasis visual yang meliputi: penggunaaan kontrol stantar, kontrol tambahan, struktur
pemrograman, prosedur dan fungsi, grid control, pengelolaan file.

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dirancang sejalan dengan pemikiran akademis dengan mengandung
nilai-nilai dasar sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan (great ought). Selain itu, perkuliahan
menggunakan pendekatan berbasis nilai (value based approach). Setelah menyelesaikan mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan mengerti dan dapat menjelaskan tentang konsep kewarganegaraan secara menyeluruh
20

PTI2010

Pend. Kewarganegaraan

sehingga menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis
berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisi aktif dalam membangun
kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.
Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammdiyahan III didesain untuk memberikan penguatan dan pengembangan
pengetahuan yang berkaitan dengan usaha menyelaraskan antara kemampuan dalam menggunakan logika (akal)
dalam memahami wahyu sebagai pembimbing kerja akal dalam kehidupan ber-Islam. Materi perkuliahan yang

21

PTI3001

Kemuhammadiyahan disampaikan berkaitan dengan kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, ilmu pengetahuan dalam Islam,
membahas Prinsip-prinsip Islam tentang sains dan teknologi, Prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi, PrinsipKURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 62

(AIK III)

prinsip Islam tentang geografi, Prinsip-prinsip Islam tentang hukum, Prinsip-prinsip Islam tentang pendidikan,
Prinsip-prinsip Islam tentang kesehatan, Prinsip-prinsip Islam tentang farmasi dan genetika, Prinsip-prinsip Islam
tentang gender, dan prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi

22

PTI3002

Statistik

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar statistik pada mahasiswa. Materi perkuliahan
meliputi teori-teori tentang statistik dan formula yang digunakan dalam menganalisa data

Matematika Diskrit merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar logika matematika yang diperlukan
23

PTI3003

Matematika Diskrit

untuk pembelajaran lebih lanjut di bidang ilmu computer, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan
menerapkan logika matematika dalam penyelesaian suatu masalah.

Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar gejala manusia dalam bidang pendidikan dan penerapannya, yang
24

PTI3004

Psikologi Pendidikan

meliputi konsep dasar psikologi pendidikan, bentuk-bentuk gejala psikis, perbedaan individu, belajar dan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan diagnotik kesulitan belajar.

Matakuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsepkonsep basis data, model data
25

PTI3005

Basis Data

relasional, teknik pembentukan basis data dan normalisasi, penggunaan bahasa query (sql) untuk pencarian,
pengurutan, penyaringan, penghapusan dan update data serta pembuatan program aplikasi basis data dalam
pengembangan sistem pengolahan data berbasis komputer serta penggunaan basis data dalam sistem informasi.
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Mata kuliah ini mempelajari pengenalan Umum Sistem Operasi dan Struktur Sistem Komputer, Struktur Sistem
26

PTI3006

Sistem Operasi

Operasi, Manajemen Proses, Penjadwalan Proses, Siknkronisasi dan deadlock, Manajemen Memori, Virtual
Memory, manajemen sistem input/output, manajemen dan sekuriti system computer, serta system terdistribusi.

Mata kuliah ini merupakan kuliah dasar sebagai bekal para mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam
mengenai bagaimana arsitektur dan organisasi suatu komputer. Melalui mata kuliah mahasiswa diharapkan
dapat mengetahui dan memahami evolusi dan kinerja computer dari generasi 1 sampai dengan 6, struktur
27

PTI3007

Arsitektur dan

interkoneksi komponen computer yang dikenal dengan istilah sistem bus, memori terutama cache, internal

Organisasi Komputer

dan eksternal memori, modul I/O dan CPU sebagai bagian komponen computer, Operating System Support,
Computer arithmetic, memahami lebih dalam mengenai set intruksi seperti fungsi, karakteristik, format dan
teknik pengalamatannya.
Mata kuliah ini menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya, pengertian dan unsur-unsur

28

PTI3008

Pengantar Pendidikan

pendidikan,landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, perkiraan dan antisPTIsi terhadap
masyarakat masa depan, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan,
permasalahan pendidikan, dan sistem pendidikan nasional.
Materi perkuliahan meliputi konsep perkembangan dalam kontelasi psikologi dan pendidikan, prinsip,
pendekatan, dan tahapan perkembangan; faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan; konsep dan tugas
perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan;

karakteristik perkembangan psikofisik peserta didik,

mencakup perkembangan fisik dan psikomotorik, kognitif, bahasa, sosiomosional, moral dan religi, kemandirian,
29

PTI3009

Perkembangan Peserta

dan perkembangan karier; serta permasalahan remaja. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan dan mengaplikasikannya dalam pendidikan tentang konsep perkembangan, faktor-faktor yang
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Didik

mempengaruhi perkembangan, karakteristik perkembangan psiko-fisik peserta didik, dan permasalahan
anak/remaja.

Pembelajaran studi Kemuhammadiyahan keempat didesain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
tentang keberadaan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Materi perkuliahan yang disampaikan berkaitan dengan sejarah dan latar belakang berdirinya organisasi, MKCM,
30
PTI4001

Islam dan Ilmu
Pandangan hidup Muhammadiyah, struktur organisasi, dan organisasi otonom yang berada di bawah
Pengetahuan (AIK IV)
Muhammadiyah.

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan untuk memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan matematika
dan aplikasinya dengan pendekatan algoritma-algoritma komputasi. Selain itu, mahasiswa akan mampu
mengimplementasikannya dengan Matlab serta menggunakan konsep yang diberikan untuk mengungkapkan
kembali dan/atau mengkomunikasikan gagasan-gagasan terkait dengan bidang matematika baik secara tertulis
31

maupun lisan dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Topik-topik yang
PTI4002

Teknik Komputasi

dibahas meliputi konsep dasar desain dan analisis algoritma, prinsip-prinsip dasar komputasi matrik, dan
algoritma-algoritma optimasi.
Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk memahami teori-teori tentang strategi belajar mengajar yang dapat
digunakan dalam mengajar, dan membelajarkan siswa serta iharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan

32
PTI4003

Strategi Belajar
Mengajar

strategi-strategi tersebut dengan baik di dalam pembelajaran agar tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran
dapat tercapai sehingga terciptalah Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari Pendidikan.
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Matakuliah ini mengkaji teori dasar, pengertian, dimnsi-dimensi, fungsi, peranan dan lingkup kurikulum, landasan
pengembangan kuriklum, model-model kurikulum SMK, kurikulum SMK tahun 2013 (K13), Teknik menyusun

33
PTI4004

Kajian Kurikulum SMK

dan menentukan muatan lokal pada kurikulum SMK tahun 2013 (K13) dan mengimplementasikan kurikulum
SMK dalam menyusun perencanaan pembelajaran.
Mata kuliah ini mengajarkan prinsip-prinsip analisis dan perancangan system informasi dalam rangkaian SDLC.

34

PTI4005

Beberapa alat bantu (tools) yang digunakan berupa diagram-diagram UML (untuk pendekatan berbasis objek).
Analisis Perancangan
Mata kuliah ini memiliki persyaratan nata kuliah Manajemen Data dimana mahasiswa telah diajarkan untuk
Sistem
menganalisis, merancang dan mmbangun Databases menggunakan ER-Diagram dan MySQL.
Mata kuliah ini dimaksudkan supaya mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pemahaman, untuk; memahami dan

35

PTI4006

Jaringan Komputer

membangun jaringan komputer dengan menggunakan protocol TCP/IP, memahami Teknik dan menyelesaikan
masalah terhadap aplikasi rangkaian yang meliputi konsep, istilah dan implementasi jaringan komputer.
Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar dari sistem digital dan mencakup sistem bilangan dan sistem

36

PTI4007

Sistem Digital

kode, aljabar Boole, gerbang logika, penyederhanaan rangkaian logika (peta Karnaugh), rangkaian kombinasional
(pembanding dan penjumlah biner), flip-flop (bistabil), pencacah, register, decoder/demultiplekser dan
multiplekser, monostabil, astabil dan picu Schmitt, serta berbagai aplikasi rangkaian digital.
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Membahas tentang pemrograman basis data menggunakan RDBMS (MySQL dan Postgre eSQL) materi meliputi;
pengenalan rdbms, perancangan databases, mesin RDBMS, implementasi perancangan databases, manipulasi

37
PTI4008

Pemrograman Basis
Data

data, menggunakan dan membuat fungsi, pemahaman dan penggunaan virtual, Join antar table SQL,
penggunanaan transaksional pada trigger, pengenalan Bigdata.

Prinsip dasar komunikasi data, arsitektur dan protocol komunikasi data, media transmisi, transmisi data, data
coding, antar muka komunikasi data, datalink control, multiplexing dan polling, deteksi dan koreksi kesalahan,

38
PTI4009

Komunikasi Data

protokol stop/wait dan sliding window, jaringan radio dan satelit, packet switching, frame relay, ATM, ISDN

Program matakuliah ini adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan (learning by doing) dalam rangka
39

PTI5001

Magang Kependidikan I pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

Didalam mata kuliah ini dipelajari pengetahuan tentang web beserta teknologinya serta keahlian untuk
mengembangkan situs web menggunakan metode dan cara yang tepat. Pengetahuan dan teknologi web yang akan
dipelajari termasuk didalamnya teknologi jaringan internet, terminologi web, bahasa standar web (X)HTML,
CSS, dan Javascript, DOM, bahasa PHP, prinsip-prinsip desain dan interaksi web, konsep arsitektur informasi,

40
PTI5002

Pemrograman Web

aksesibilitas, usabilitas, dan findabilitas, serta proses hosting dan manajemen situs secara online.
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Mata kuliah ini bertujuan melatih penguasaan teknik komputer grafis melalui program atau software Corel
DRAW dan Adobe Photoshop untuk membuat rancangan/prototype karya desain grafis baik layanan komersial

41
PTI5003

Desain Grafid
Matakuliah Pilihan 1*

maupun social (layanan masyarakat).

Kuliah bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi sistem komputer, pada dasarnya mata kuliah ini memberikan
pengetahuan tentang konsep rekaya perangkat lunak, keuntungan penerapan aplikasi perangkat lunak,

42
PTI5004

Rekayasa Perangkat
Lunak

pengembangan perangkat lunak, dan pentingnya impelemtasi sistem yang ditunjukkan dengan pengerjaan soal
dengan benar

Mata kuliah ini akan dibahas tentang profesi keguaruan, sikap profesional keguruan, permasalahan yang dihadapi
oleh guru, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran, cara-cara memotivasi siswa dalam belajar,

43
PTI5005

Profesi Pendidikan

fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah, dan superfisi pendidikan.

Dalam Mata Kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran, mahasiswa akan diarahkan untuk menguasai
secara substansial, utuh dan menyeluruh mengenai konsep, tujuan, fungsi, prinsip, komponen, jenis/bentuk, teknik
serta pengembangan perencanaan d. Materi tersebut ditindaklanjuti dengan pengkajian dan pendalaman tentang
konsep, tujuan, prinsip, jenis kegiatan, pendekatan, kompenensi, serta prosedur pengelolaan kelas. Kedua pokok

44
PTI5006

Program Pengelolaan materi tersebut akan dilengkapi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing dalam

KURIKULUM PROGRAM STUDI PTI UNIMUDA SORONG 68

dan Pembelajaran

pengembangannya.

Pada kuliah ini diajarkan tentang sistem embedded, sistem real time, real time OS dan perancangan sistem
embedded.Model State Chart, Model Data Flow Diagram, Sistem Real Time, Shared Resource, membuat
software berbasis model, Mengukur waktu respon sistem real time, RTOS (Real Time Operating System),
Sinkronisasi pada RTOS, Penjadwalan pada RTOS, Membuat aplikasi real time berbasis RTOS, Membuat

45
PTI5007

Embeded Sistem

aplikasi real time tanpa RTOS, Menguasai toolchain

Mata kuliah ini Membahas prinsip konsep dasar interaksi manusia dan komputer , agar mahasiswa mampu
46

PTI5008

Interaksi Manusia dan
Komputer

melakukan perancangan sederhana serta evaluasi terhadap kinerja sistem interaksi manusia dan komputer.

Perencanaan pengajaran merupakan bagian penting dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Mata kuliah
perencanaan pembelajaran ini terdiri dari teori dan praktik. Pada bagian teori, berisikan kajian tentang
konsep/pengertian, prinsip, landasan teoritik perencanaan pembelajaran(teori belajar, teori mengajar, teori sistem,
teori komunikasi, dsb), dan model-model perencanaan pembelajaran (model Dick & Carey, Model PPSI, Model
47

IDI, Model Gagne & Briggs, dsb). Pada bagian aplikasi dipraktekkan langkah-langkah pokok perencanaan
PTI5009

Perencanaan Pengajaran pembelajaran yang meliputi penyusunan silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) matapelajaran
bahasa Indonesia.
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Mata kuliah ini meruapakan Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia pekerjaan riil berbekal penguasaan
pengetahuan keteknikan (engineering) dan Keterampilan merupakan tujuan yang senantiasa diupayakan
pencapaiannya dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam rangka mempersiapkan lulusan sarjana PTI yang
bukan hanya siap pakai melainkan siap dikembangkan, maka berbagai upaya dilakukan dengan memperkenalkan

48
PTI5010

Peraktek Industri

problem riil di industri kepada mahasiswa. Salah satu bentuk perkenalan problem riil tersebut adalah kegiatan
Magang/Praktek.

49

PTI6001

Magang Kependidikan IIProgram matakuliah ini adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan (learning by doing) dalam rangka
pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
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PTI6002

Evaluasi Pengajaran

Mata kuliah ini adalah dijadikan sebagai dasar bagi calon guru bidang studi pendidikan bahasa Indonesia dalam
melaksanakan pembelajaran dan penilaiannya.

Perkuliahan membahas cara dan prosedur membuat usulan penelitian, melaksanakan penelitian, menulis
hasil/laporan penelitian pendidikan Teknologi Informasi. Keterampilan merumuskan berbagai unsur dalam
penelitian secara sistematik meliputi proses memilih dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan
pertanyaan penelitian, desain penelitian, penentuan populasi dan sample, pembuatan instrumen penelitian,
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Metode Penelitian

mengolah dan menafsirkan data, merumuskan kesimpulan dan saran penelitian serta memilih dan menggunakan
model-model penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan pengajarannya.
Mata kuliah Manajemen Sistem Informasi ini merupakan mata kuliah dimana mahasiswa diharapkan mampu
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mengerti dan memahami mengenai konsep manajemen Informasi dan Informasi Manajemen sebagai sarana
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam mengendalikan sutau organisasi baik institusi akademik maupun
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PTI6005

dunia bisnis yang modern; bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan
Sistem Informasi
kompetitif bagi individu maupun organisasi. Selain itu, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu
Manajemen dan Sistem
Informasi Akademik membuat simulasi dalam hal pengambilan keputusan.

Jaringan Nirkabel

Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai beberapa teknologi dalam jaringan nirkabel seperti
Broadband Wireless Access, Wifi, Wimax, aplikasi AdHoc, Manet, Wireless Sensor Network dan
Smallcell/Femtocell.
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PTI6006

Microteaching

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar micro teaching, kemampuan dasar mengajar, kemampuan
menyusun rencana pembelajaran serta kemampuan melaksanakan proses pembelajaran sesuai bidang yang
diampu, kemampuan memperbaiki ketrampilan mengajar.
Mata kuliah ini merupakan salah satu matakuliah di Program studi Teknologi Informasi). Mata kuliah ini
bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan dalam membuat model e-learning untuk
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E-Learning

meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu baik dalam pendidikan sekolah maupun
luar sekolah dengan memperhatikan prinsip pembelajaran dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Mata kuliah ini mempelajari tentang perancagan dan pengembangan aplikasi android, mulai dari membuat
aplikasi android sederhana hingga aplikasi android tersebut siap untuk dipublikasikan di playstore. Dalam mata
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Pemrograman Mobile

kuliah ini Mahasiswa mampu membuat sebuah aplikasi android dengan menggunakan teknik-teknik penyusun
aplikasi android yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasa program Java yang telah dirancang dengan
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Matakuliah Pilihan 2* benar secara sintak dan semantik.
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PTI7001
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PTI7002

Magang Kependidikan Program matakuliah ini adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan (learning by doing) dalam rangka
III
pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Keamanan Jaringan
Komputer

Materi perkuliahan ini meliputi penyampaian teori dan praktikum tentang keamanan jaringan komputer,
perancangan, konfigurasi serta pengujianya. Mahasiswa dibimbing untuk mempelajari dan mengkonfigurasi
keamanan pada jaringan komputer. Selanjutnya mahasiswa dilatih untuk mengembangkan sebuah konfigurasi
keamanan jaringan dalam studi kasus tertentu.

59

PTI7003

Kecerdasan Buatan

Mata kulian ini Membahas pentingnya Konsep Dasar kecerdasan buatan, Masalah dan ruang keadaan, teknik
pencarian dan pelacakan Blind dan heuristic, Representasi Pengetahuan, Sistem Pakar, Ketidakpastian, Case Base
Reasoing, Jaringan syaraf tiruan, dan Algoritma Genetika
Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar e-commerce dan perancangan e-commerce. Materi yang diberikan
meliputi konsep-konsep dasar e-commerce, model e-commerce, perancangan e-commerce, hardware, software
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E-Commers

dan komunikasi, pemasaran internet, keamanan bisnis di internet dan isu-isu legalitas, etika dan sosial yang
berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam berbisnis.

Mata Kuliah Pilihan 3*
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Seminar Usulan Penelitian adalah matakuliah kegiatan akademik wajib bagi setiap mahasiswa berupa penyusunan
proposal penelitian skripsi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi di depan dewan penguji.
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Seminar Usulan
Penelitian

Matakuliah ini didesain untuk melatih kecakapan mahasiswa dalam menyampaikan dan
mempertanggungjawabkan sebuah karya tulis ilmiah

Mata kuliah entrepeneurship termasuk kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan bagi program studi
pendidikan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi

62
PTI7006

Entrepreneurship

mahasiswa pendidikan Teknologi Informasi.

Pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan (KPM)
yang merupakan cara yang terintegrasi dengan masyarakat sehingga mahasiswa dapat langsung melakukan
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KPM/KKNDik

pengabdian dan di masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan KKNI.

Skripsi merupakan titik kulmilasi dari seluruh proses pembelajaran yang dilalui oleh mahasiswa setelah mengikuti
seluruh rangkaian mata kuliah. Dalam hal ini mahasiswa diarahkan untuk memiliki kemampuan dalam berfikir
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Skripsi

dan menulis secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian (researsch).
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BAB IV
METODE PEMBELAJARAN DAN ASSESMENT

A.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning
(SCL) dengan Pendekatan Saintifik sebagaimana telah diterapkan Program Studi
Pendidikan IPA FKIP UNIMUDA Sorong,. Metode yang digunakan berfokus
kepada mahasiswa, yaitu penekanan diberikan pada keterlibatan mahasiswa dalam
proses

belajar.

Dosen

mempersiapkanmahasiswaagardapatbekerjasecaramandiridaninteraksisesamamahas
iswa dan melatih mereka dalam ketrampilan-ketrampilan yangdibutuhkan
Agar standar kompetensi profesional guru dapat dicapai dengan baik maka
proses pembelajaran yang diterapkan pada Program Studi Pendidikan Teknologi
Informasi disamping untuk maksud penguasaan pengetahuan bidang keilmuan dan
teknologi

(hard

skills),

juga

mengedepankan

pembentukanlifeskillsdansoftskills.Olehkarenaitu,pembelajarandirancangmelaluiupa
ya– upaya sebagai berikut :
1.

Proses
pembelajaran yang dilaksanakan untuk memfasilitasi penguasaan perangkat
kompetensi guru yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang
harus dikuasai oleh lulusan, meliputi: mengkaji, berlatih, dan menghayati isi
dan proses yang relevan dan senantiasa mengacu kepada pencapaian
kompetensi / sub-kompetensi yang telah ditetapkan pada program S-1
Pendidikan TI.

2.

Pembentu
kan pengetahuan serta pemahaman (deep understanding) dilakukan melalui
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pendekatan utama problem solving, sehingga mahasiswa memperoleh
pengalaman mengkonstruksi pengalaman belajarnya melalui berbagai modus
yang memungkinkan mahasiswa untuk (i) mengintegrasikan perolehan
pengetahuan, (ii) memperluas dan memperdalam pengetahuan, serta (iii)
penerapan pengetahuan secara bermakna dalam berbagai konteksotentik.
3.

Penguasa
an life skills yang meliputi: keterampilan berpikir kreatif, membuat keputusan,
memecahkan masalah, belajar bagaimana belajar, bekerja sama, mengelola
diri,dipandang sebagai dampak pengiring (nurturant effects) sehingga dicakup
secara inklusif dalam prosespembelajaran.

4.

Dampakp
engiringyangberupakemampuanmenghayatinilaidansikapyangmelekatpada
profesi sebagai Guru dibentuk melalui pemahaman tentang kode etik guru,
pembiasaan
regulasi,danpembiasaanuntukmelakukanrefleksinilaidansikapnya.Dampakiniti
dakdapatdibentukdandiaksessesegeramungkin,karenalebihbersifatongoingtransactional decisions dengan konteks kerjanya.

5.

Pembentu
kan penguasaan kompetensi profesional Guru diselenggarakan melalui magang
yang merupakan muara dari Program Pendidikan Profesional Guru
Terintegrasi, yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program tersebut
untuk menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai
yang diperoleh dari semua mata kuliah ke dalam kehidupan dan proses
pembelajaran di sekolah yang telah dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan
bersama lembaga sebagai konteks tugas. Magang dilakukan secara bertahap
dan dibimbing oleh para dosen pembimbing dan gurupamong.

6.

Pengabdi
an pda masyarakat dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata Pendidikan
(KKNdik)yangmerupakancarayangterintegrasidenganmasyarakatsehinggamah
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asiswa
dapatlangsungmelakukanpengabdiandandimasyarakatsecaramenyeluruhsesuai
dengan tujuanKKNI.
Sistem Assesment dan Tata Cara PelaporanPenilaian

B.

Sistem penilaian dilakukan dengan mengikuti peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, dimanaPenilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa mencakup:
1.

PrinsipPenilaian;
Prinsippenilaianmencakupprinsipedukatif,otentik,objektif,akuntabel,dantrans
paran yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan
penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a). memperbaiki
perencanaan

dan

cara

belajar;

danb).meraihcapaianpembelajaranlulusan.Prinsipotentikmerupakanpenilaian
yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil
belajar

yang

mencerminkankemampuanmahasiswapadasaatprosespembelajaranberlangsun
g.(4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar
yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian
yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati
pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa serta Prinsip transparan
merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangkukepentingan.
2.

Teknik dan InstrumenPenilaian;
Teknik dan Instrumen Penilaian meliputi;
a.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan, dan angket.
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b.
c.

d.

e.
3.

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik
dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karyadesain.
Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaianobservasi.
Penilaian

penguasaan

pengetahuan,

keterampilan

umum,

dan

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari
berbagi teknik dan instrumenpenilaian
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan
instrumen penilaian yangdigunakan.

Mekanisme dan ProsedurPenilaian; Mekanisme penilaian, terdiriatas:
a.

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,
kriteria,
indikator,danbobotpenilaianantarapenilaidanyangdinilaisesuaidenganren
cana pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsippenilaian;

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa;dan

d. mendokumentasikanpenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswasecaraakun
tabel dantransparan.

4.

Prosedurpenilaianmencakuptahapperencanaan,kegiatanpemberiantugasataus
oal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat
dilakukanpelaksanaanpenilaian;

5.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf
d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat
dilakukan oleh:
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a. dosen pengampu atau tim dosenpengampu;

b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakanmahasiswa;

c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan yangrelevan.

pelaporan penilaian; dan Pelaporanpenilaian dimaksudkan untuk:

6.

a. Menilai mahasiswa apakah telah memahami atau menguasai bahan
yangdisajikan.

b. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E
yang masing – masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan0.

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satutahappembelajaran
sesuaidenganrencanapembelajaran.Hasilpenilaiancapaianpembelajaranlulusanditiapsem
esterdinyatakandenganindeksprestasisemester(IPS).Hasilpenilaiancapaianpembelajaran
lulusan

pada

akhir

(IPK).Indeks

program

studi

prestasi

dinyatakan

denganindeksprestasikumulatif

semester

(IPS)

dihitung

dengancaramenjumlahkanperkalianantaranilaihurufsetiapmatakuliahyangditempuhdansk
smatakuliahbersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil
dalamsatusemester.Indeksprestasikumulatif(IPK)sebagaimanadimaksudpadaayat(5)diny
atakandalambesaranyangdihitungdengancaramenjumlahkanperkalianantaranilaihurufseti
apmatakuliahyangditempuhdansksmatakuliahbersangkutandibagidenganjumlah
mata

kuliah

yang

diambil

yang

sks
telah

ditempuh.Mahasiswaberprestasiakademiktinggiadalahmahasiswayangmempunyaiindeks
prestasisemester(IPS)lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika
akademik.
7.

kelulusan mahasiswa. Kelulusanpenilaian dimaksudkan jika:
a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh
seluruh

beban

belajar

yang

ditetapkan

dan

memiliki

capaian
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pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua
komanol).
b. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

1)

mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan

apabila

mencapai

indeksprestasikumulatif(IPK)2,76(duakomatujuhenam)sampaiden
2)

3)

4)

gan3,00 (tiga komanol);

mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma
nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);atau

mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga
komanol).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah,

gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai
dengan peraturanperundangan.melalui penilaian bertahap dan/atau
penilaianulang
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