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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan, sumber kasih dan pengetahuan Panduan 

Akademik STKIP Pamane Talino ini dapat diselesaikan sesuai program manajemen 

kelembagaan. 

Pihak STKIP Pamane Talino bersyukur dan berterima kasih kepada kinerja 

dan tanggung jawab Tim bidang akademik yang sudah bekerja keras sehingga 

berhasil menerbitkan sebuah dokumen buku Panduan Akademik. 

Dokumen Akademik ini adalah pedoman tentang arah program akademik 

mengenai kehidupan seluruh warga kampus di STKIP Pamane Talino. Keberadaan 

Panduan Akademik STKIP Pamane Talino ini disusun berdasarkan kepada Statuta 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pamane Talino, visi, misi, 

tujuan institusi, dan Peraturan Akademik.   Pelaksanaan dokumen ini harus 

bersinergi dengan sejumlah dokumen lainnya, seperti standar operasional prosedur 

(SOP) bidang akademik. Sebagai sebuah pedoman, dokumen akademik ini 

memandu  mengenai  kehidupan  akademik  yaitu  penyelenggaraan  pendidikan, 

tenaga akademik,    atau dosen, kemahasiswaan, kelengkapan, dan kegiatan 

pembelajaran (kurikulum, rencana pembelajaran semester, proses pembelajaran, 

dan penilaian). 

Kehadiran salah satu dokumen akademik STKIP Pamane Talino ini adalah 

hasil karya Tim bidang akademik: Wakil Ketua I bidang akademik dan pimpinan di 

Program Studi  yang  difasilitasi oleh  para  pimpinan dan  konsultan Keuskupan 

Agung Pontianak, Bapak Yohanes Iwan Baskoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 



 

Semoga buku Panduan Akademik STKIP Pamane Talino ini dapat dipahami 

dan  digunakan  sebagai  pedoman  dan  tuntutan  kerja  yang  profesional  dan 

berkualitas di lingkungan seluruh kegiatan operasional akademik dan manajemen di 

STKIP Pamane Talino. 

Adil Ka` Talino, Bacuramin Ka` Saruga, Basengat Ka` Jubata. 
 
 

 
Ngabang, 29 Oktober 2019 

 
Ketua STKIP Pamane Talino, 

 
 

 
Dr. Albert Rufinus, MA 

NIDK 8813001019 
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VISI DAN MISI STKIP Pamane Talino 
 
VISI 

 

Misericordia Veritatis: 
 

Melalui keutuhan pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi; STKIP 

Pamane Talino adalah institusi pendidikan pencetak guru dan 

wirausahawan di bidang pendidikan yang mengedepankan kualitas, 

professionalisme, integritas akademis dan moral berdasarkan 

kebenaran dalam semangat tradisi intelektual Ordo Dominikan 

MISI: 
 

1. Mengelola Pendidikan tinggi untuk guru dan mereka yang akan 

terlibat di dalam bisnis dunia Pendidikan secara professional, 

handal dan berintegritas sesuai dengan tuntutan nasional dan Asia 

Tenggara dalam koridor Tridharma Pendidikan Tinggi 

2. Menghasilkan tenaga Pendidikan yang menjunjung tinggi keahlian 

dan intelektual dibarengi dengan integritas kemanusian serta iman 

kristiani di dalam konteks tradisi intelektual Dominikan yang 

menyelaraskan iman dan akal budi 

3. Menghasilkan   lulusan   yang   mampu   berwirausaha   di   dunia 
 

Pendidikan di dalam konteks bangsa dan Asia Tenggara 
 

4. Menghasilkan agen dialog antara Gereja dan masyarakat lokal, 

nasional dan Kawasan Asia Tenggara melalui kurikulum STKIP 

Pamane  Talino  dan  kegiatan  ekstra  kurikuler  sesuai  dengan 

tuntutan Tridharma Pendidikan tinggi 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sejarah Singkat 
 

Pada mulanya adalah keprihatinan Bapak Dr. Drs. Adrianus Asia 
Sidot, M.Si tentang kondisi pendidikan di Kabuapten Landak. Ketika 

itu, Kabupaten Landak merupakan kabupaten baru pecahan dari 

Kabupaten  Pontianak.  Sebagai  kepala  BAPPEDA  pada  saat  itu,  ia 

melihat  bahwa  kondisi  pendidikan  di  Kabupaten  Landak pada  tahun 

1999-2000 sangat memprihatinkan. Kondisi pendidikan yang 

memprihatinkan ini terjadi karena tidak semua orang tua mampu 

menyekolahkan anak mereka di Jawa maupun kota Pontianak. Selain 

kondisi tersebut, daya tampung perguruan tinggi di Kalimantan Barat 

juga sangat terbatas. 
 

Bukan hanya kondisi pendidikan tinggi yang memprihatinkan, 

kondisi pendidikan dasar, menengah dan atas juga demikian adanya. Hal 

ini terutama disebabkan oleh kekurangan tenaga pendidik (guru). Di 

beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama hanya dilayani 

oleh  satu  atau  dua  orang  guru  saja  yang  bertugas  sebagai  tenaga 

pendidik. 
 

Pada tahun 2000, Kabupaten Landak kekurangan 3000 orang 

tenaga pendidik. Pada saat itu ada 180 SD Negeri, 15 SMP Negeri, 4 

SMA Negeri dan tidak ada SMK Negeri. Kondisi fisik gedung sekolah 

yang dibangun oleh proyek INPRES pada tahun 1970an dan 1980an 

sudah tidak layak lagi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. 
 

Melihat kondisi tersebut Kabupaten Landak mengambil inisiatif 

dengan memberi beasiswa kepada lulusan SMA untuk melanjutkan studi 

ke jenjang diploma dua (PGSD). Namun program beasiswa ini terbatas 

dan belum mampu memenuhi kebutuhan guru SMP, SMA dan SMK. 

Oleh sebab itu timbul gagasan untuk mendirikan Sekolah Tinggi yang 

mampu mencetak guru. 
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Sekolah Tinggi tersebut diproyeksikan sebagai Sekolah Tinggi 
milik pemerintah daerah. Setelah pengkajian berbagai aturan dan 

berkonsultasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, 

pemerintah daerah tidak diizinkan mengelola pendidikan tinggi. 

Pendidikan   tinggi   hanya   dapat   dikelola   secara   langsung   oleh 

Departemen atau oleh Yayasan, Perkumpulan atau Badan Hukum 

Pendidikan (BHP). 
 

Maka, Bpk. Adrianus bersama dengan lebih dari 20 orang yang 

peduli dengan pendidikan, mendirikan Yayasan Landak Bersatu dengan 

Akta Notaris Suwanto, SH Nomor 22 Tahun 2007 tertanggal 8 Oktober 

2007  sebagai  badan  hukum pendirian  Sekolah Tinggi  Keguruan  dan 

Ilmu   Pendidikan   (STKIP)   -   sebagai   Center   of   Excellence   bagi 

Kabupaten Landak. 
 

Proses pengurusan izin pendirian STKIP menemui banyak 

tantangan. Dengan usaha keras, akhirnya pada tahun 2011 izin 

penyelenggaraan tiga program studi dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan 

Tinggi; yaitu program studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Sarjana 

Pendidikan Matematika dan Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi.   Proses   pengurusan   untuk   mendapatkan   ijin   operasional 

lembaga masih menemui banyak tantangan. 
 

Akhirnya ijin operasional lembaga STKIP Pamane Talino baru 

diperoleh pada tahun 2013 dengan; Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor:  06/E/O/2013  Tertanggal  10 

Januari 2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Pamane Talino di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan 

Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Landak Bersatu, dengan 

menyelenggarakan Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika, 
Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi 

Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. 
 

Pengelolaan STKIP Pamane Talino menemui berbagai macam 

tantangan, termasuk hal yang dikaitkan dengan politik terutama pada 

tahun 2016 dan 2017. Oleh sebab itu, Yayasan Landak Bersatu 

memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan STKIP Pamane Talino 

kepada Keuskupan Agung Pontianak. 
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Pengalihkelolaan Yayasan Landak Bersatu kepada Keuskupan 

Agung Pontianak 
 

Pada   tahun   2015   Keuskupan   Agung   Pontianak   menjajaki 

pendirian  Universitas  Katolik di  Pontianak.  Uskup  Agung  Pontianak 

menunjuk Ordo Dominikan dan Kongregasi Passionis beserta beberapa 

intelektual Katolik lain sebagai pelaksana penjajakan pendirian 

universitas Katolik tersebut. Mereka adalah Pastor Johanes Robini 

Marianto, OP (Ordo Dominikan), Pastor Michael Dau Lodo, CP 

(Kongregasi Passionis), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., Makarius 

Sintong MH., Dr. Clarry Sada, Eusabinus Bunau, M.Pd., Drs. Paulus 

Florus, Dr. Albert Rufinus, MA., Dr. Tan Tjun Hwa, SE. 
 

Ketika penjajakan tersebut sedang berlangsung, pemerintah 

Republik Indonesia menerbitkan moratorium pendirian universitas baru 

melalui Surat Edaran Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi 

Nomor 2/M/SE/IX/2016 tahun 2016. Oleh sebab itu rencana pendirian 

universitas Katolik tersebut harus mencari alternatif lain. 
 

Dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang tulus Bpk. Adrianus 

Asia Sidot menyerahkan Yayasan Landak Bersatu serta pengelolaan 

STKIP Pamane Talino kepada Keuskupan Agung Pontianak. Beliau 

berharap STKIP Pamane Talino menjadi embrio uuniversitas Katolik di 
Kalimantan. 

 

Sebuah langkah penting yang harus diperoleh adalah dukungan 

dari  Ordo  Dominikan  Provinsi  Filipina.  Pada  tanggal  5  Maret  2018 

Uskup  Agung  Pontianak,  Pastor  J.  Robini  Marianto,  OP  dan  Pastor 

Andreas Kurniawan, OP mempresentasikan roadmap 20 tahun pendirian 

universitas Katolik di Kalimantan Barat, di hadapan rapat Dewan 

Provinsial Dominikan Filipina. Roadmap tersebut diawali dengan alih 

kelola STKIP Pamane Talino. Pihak Dewan Provinsial Ordo Dominikan 

Filipina memberikan dukungan positif yang dinyatakan secara tertulis 

dalam surat Romo Provinsial tertanggal 06 Maret 2018. 
 

Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Hotel 

Mercure Pontianak, anggota Yayasan Landak Bersatu yang hadir pada 

pertemuan tersebut, secara aklamasi menyetujui penyerahan pengelolaan 
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Yayasan  Landak Bersatu kepada  Keuskupan  Agung Pontianak.  Pada 
tanggal 6 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan perubahan 

kepengurusan Yayasan Landak Bersatu yang lama kepada komposisi 

kepengurusan yang baru. Dengan perpindahan tersebut maka 100% 

pengelolaan STKIP Pamane Talino berada di tangan Keuskupan Agung 

Pontianak, dengan pengelola utama Ordo Dominikan dibantu oleh 

Kongregasi Passionis. 
 

Program Studi 
 

Pada tanggal 10 Januari 2013 STKIP Pamane Talino menerima 

ijin operasional atas 3 Program Studi, yaitu 
 

1.  Program Studi Pendidikan Matematika 
 

2.  Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
 

3.  Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. 
 

Ketiga  program  studi  tersebut  telah  terakreditasi  oleh  Badan 

Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai berikut: 
 

    Tahun 2017 Prodi Pendidikan Matematika dan Prodi Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR); 
 

    Tahun 2018 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. 
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Profil dan Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan 

Matematika 
 

Profil Lulusan Kemampuan lulusan 

Calon Pendidik a.    Penguasaan kompetensi kepribadian, 
sosial, pedagogik, dan profesional 

b.    Penguasaan materi matematika 

c.    Penguasaan materi kependidikan 

d. Penguasaan pelaksanaan pembelajaran 

matematika sesuai dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah mencakup standar 

isi, standar proses, dan standar penilaian 
Calon Aktuaris a.    Penguasaan pemecahan masalah 

matematika aktuaria 

b. Kemampuan bekerja sama dalam bidang 

keahliannya ataupun antar disiplin 

c. Kesiapan mengikuti perkembangan 

matematika aktuaria 

d.    kesiapan mengikuti ujian sertifikasi PAI 
Peneliti a.    Penguasaan metode penelitian 

b.    Penguasaan bidang ilmu yang diteliti 

c.    Pengelolaan penelitian 

d.    Memiliki etika dalam penelitian 

e.    Penguasaan statistika 
Entrepreneur 
kependidikan 

a.    Kemampuan leadership 
b.    Kemampuan manajerial 

c.    Kemampuan membangun jejaring 

d.    Memiliki etika dan visi yang kuat 

e.    Kemampuan komunikasi 

f.    Pengetahuan dalam bisnis pendidikan 
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Profil dan Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris 
 

Profil Lulusan Kemampuan lulusan 

Calon Pendidik a.    Penguasaan kompetensi kepribadian, 
sosial, pedagogik, dan profesional 

b.   Penguasaan materi bahasa Inggris 

c.    Penguasaan materi kependidikan 

d.   Penguasaan pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Inggris sesuai dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah mencakup standar 

isi, standar proses, dan standar penilaian 
Edupreuneur a.    Penguasaan tentang kaidah pembukaan 

program pendidikan bahasa Inggris 

b.   Kemampuan bekerja sama dalam bidang 

pengembangan program bahasa Inggris 

c. Kemampuan menganalisa kebutuhan 

masyarakat dalam kaitannya dengan 

program pendidikan bahasa Inggris 

d.   Kemampuan mengembangkan dan 

mengelola program pendidikan bahasa 

Inggris 
Calon Penerjemah a.    Penguasaan teknik dan kaidah 

penerjemahan 

b.   Penguasaan tata bahasa dalam 

penerjemahan 

c. Kemampuan menghasilkan terjemahan 

yang readable sesuai dengan kebutuhan 

pengguna 
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Profil dan Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan 

Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
 

Profil Lulusan Kemampuan lulusan 
Calon Pendidik a.    Penguasaan kompetensi kepribadian, sosial, 

pedagogik, dan profesional; 

b.   Penguasaan materi Penjaskesrek; 

c.    Penguasaan materi kependidikan ; 

d.   Penguasaan pelaksanaan pembelajaran 

Penjaskesrek sesuai dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah mencakup standar 

isi, standar proses, dan standar penilaian. 
Calon instruktur 

kebugaran/ Personal 

trainer/ konsultan 

kebugaran 

a.    Penguasaan ilmu tentang kebugaran; 

b.   Kemampuan bekerja sama dalam bidang 

kesehatan dan kebugaran. 

Calon instruktur 
olahraga rekreasi (out- 

bound) 

a.    Penguasaan Ilmu tentang kebugaran dan 
kesehatan; 

b.   Penguasaan tentang aktifitas rikmit; 

c.    Kemampuan tentang kegiatan alam; 

terhadap kegiatan olahraga. 
Pegawai pemerintah g.   Penguasaan tentang ilmu pendidikan; 

h.   Kemampuan manajemen dalam bidang 

pendidikan khususnya bidang pendidikan 

jasmani kesehatan dan rekreasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 



PENDAHULUAN 
 
 

 

Sarana Penunjang Pendidikan 
 

1.  Perpustakaan dengan N judul buku 

2.  Laboratorium Komputer 

3.  Ruang Kuliah sebanyak N ruang 

4.  Sarana olah raga, meenggunakan fasilitas milik Pemda Kab. Landak 

5.  WiFi yang dapat diakses di lingkungan kampus 
 

Hubungan Kerjasama 
 

1.  Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, antara lain dengan Dinas 

Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan pengelola sarana olah raga; 
 

2.  Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Nasional: 
 

a.  Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

b.  Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 

c.  Universitas Ciputra Surabaya 

d.  Lembaga Pendidikan ―Sempoa SIP‖ 

3.  Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan di Luar Negeri 

a.  Universitas Santo Thomas, Filipina 

b.  Universitas Dresden, Jerman 
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BAB II 

ORGANISASI 

 

Struktur Organisasi 
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DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 
 

 

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika 
 

Nama Dosen Tetap NIDN
1 

Pradipta Annurwanda S. Pd., M. Pd 1107059001 

Siti Suprihatiningsih S. Pd. Si., M. Pd 1117118702 

Rizki Nurhana Friantini S. Pd., M. Pd 1115129001 

Rahmat Winata S. Pd., M. Pd 0315118902 

Muhammad Firman Annur S. Si., M. Pd 1108028903 

Bernadeta Ritawati S.Pd., M.Pd. 1117118502 

Jeliana Intan Permata S.Pd., M.Pd 1124069301 

 

 

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
 

Nama Dosen NIDN 

Monika Widyastuti Surtikanti S.Pd., M.Pd 1107028702 

Tuminah S.Pd., M.Pd 1121077201 

Kunto Nurcahyoko S.Pd., MA., M.Pd 1125088901 

Antonius Setyawan Sugeng Nur Agung S.Pd., M.Hum 1107088402 

Masfa Maiza S.Pd., M.Pd. 1127078902 

Apollo S.Pd., M.Si 0703037003 

Dr. Drs. Albert Rufinus, MA. 8813001019 
2 

Trio Kurniawan S.Fil., M.Fil. 1108119201 

 

 
 

1 
NIDN = Nomor Induk Dosen Nasional 

2 
NIDK = Nomor Induk Dosen Khusus 
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DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 
 

 

Mustika Aji Hertanto S.Pd., MA 1110099001 

Wanda Giovani S.Pd., M.Pd. 1122109102 

Yustina Selong S.Pd., M.Pd 1103078901 

Marselus Suarta Kasmiran, M.Pd. - 
 

Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 
 

Nama Dosen NIDN 

Ella Anugrarista, S.Pd., M.Pd 1117059101 

Maharani Fatima Gandasari, S.Pd., MA., M.Pd. 1103088901 

Erna Yantiningsih, S.Pd., M.Pd 1120017202 

Arisman, S.Pd., M.Pd 1104128703 

Jack Suman Rulis Manurung, S.Pd., M.Pd 1121068902 

 

 

Tenaga Kependidikan 
 

Nama NRP
3 Unit Kerja 

Tinur 19760409.0812 019 Kebersihan 

Manti 19720303.0313 022 Kebersihan 

Stepanus Sipeng 19691115.1113 024 Staff BAU 

Helena Sumanti, S.E 19790828.0911 015 Staff Perpustakaan 

Roberta Ernawati.AS, A.Md 19720225.0915 046 Staff Perpustakaan 

Daisy D Thamiend, S.PAK 19691201.0911 005 Staff BAU 

Superjono, Dip.Th 19690919.0911 010 Staff BAU 

 
3 

NRP = Nomor Registrasi Pegawai 
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Nama NRP
3 Unit Kerja 

Raymunda Wisma, A.Md 19840119.0913 017 Staff BAAK 

Theresia Epi, S.E 19790310.0911 007 Staff BAAK 

Lidwina Via, S.Pd 19880523.0119 057 Staff BAAK 

Yosepha Lilian, SH 19740728.0911 009 Staff BAK 

Cresensia Devi, S.Kom 19890505.0911 006 Staff BAK 
 

Sudirto 
 

19840418.0911 013 
Staf Pangkalan 
Data 

 
Ria Laurent 

 
19820721.0911 014 

Sekretaris Ketua/ 
Staff Pangkalan 

data 
 

Stepanus Marjoni, S.E 
 

19840326.0812 016 
Administrasi 
Keuangan 

Angelina Juniarti, A.Md 19950606.0818 054 Akuntan 
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KURIKULUM MKU DAN MKDK 
 
 

 
 
 

BAB III 

KURIKULUM 

Kurikulum di STKIP Pamane Talino disusun oleh setiap Program 
 

Studi sesuai dengan sasarannya, dan terdiri atas tiga kelompok, yaitu: 
 

1.  Mata Kuliah Universiter - MKU 
 

2.  Mata Kuliah Dasar Kependidikan - MKDK 
 

3.  Mata Kuliah Keahlian Program Studi - MKKP 
 

Setiap mata kuliah diberi kode yang terdiri atas huruf dan angka, 

contohnya: MKU11001. Penggunaan kode itu untuk memudahkan 

pencatatan dan sebagai sarana kontrol pada penulisan daftar mata kuliah. 

Cara memahami kode itu sebagai berikut: 

- MKU11001: kelompok Mata Kuliah Universiter 
 

- MKU11001: kode Program Studi (Prodi) 
 

1 – Prodi Pendidikan Matematika 
 

2 – Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 
 

3 – Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 
 

- MKU11001: kode Semester, angka 1 artinya Semester 1, angka 2 artinya 

semester 2, angka 3 artinya semester 3, dan seterusnya 

- MKU11001: Kode nomor urut mata kuliah 

Maka, ―MKU11001 Pendidikan Agama‖ artinya adalah Kelompok 

Mata Kuliah Universiter Prodi Pendidikan Matematika, Semester 1, dan 

nomor urut Mata Kuliah 001, dan nama mata kuliahnya ―Pendidikan 

Agama‖. 
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Mata Kuliah Universiter - MKU 

MKU merupakan mata kuliah institusional yang wajib diikuti oleh 

mahasiswa. Adapun jenis mata kuliah dan deskripsi MKU sebagai 

berikut: 
 

MKU11001  
Pendidikan Agama 

SKS Syarat 
MKU21001  

2  
MKU31001 

Pendidikan Agama Islam 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum/pengembangan kepribadian 

yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi.  Dalam 

perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Makna, Tujuan, dan 

Metodologi Memahami Islam; Manusia, Agama, dan Islam; Al-Qur'an: 

Sumber Ajaran Islam Pertama; Hadits: Sumber Ajaran Islam Kedua; Ijtihad: 

Sumber Pengembangan Hukum Islam; Keimanan dan Ketakwaan; Ibadah: 

Aspek Ritual Umat Islam; Membangun Keluarga Yang Islami; Makanan dan 

Minuman dalam Islam; Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Sistem 

Muamalah Islam; Etos Kerja dan Entrepreneurship; Akhlak dan Tasawuf; 

Dakwah dan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar; Islam dan Isu-Isu Kontemporer; 

dan Syari'ah, Fiqih dan Hukum Islam 
Pendidikan Agama Kristen 

Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa 

yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, 

ikut   serta   dalam   kerja   sama   antarumat   beragama   dalam   rangka 

pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk 

kepentingan manusia dan nasional. Mata kuliah ini mengkaji: Iman Kristen, 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iman, Kasih dan Pengharapan); Manusia 

dan Pembangunan; Masalah-masalah etika dalam kehidupan sosial. 

Pendidikan Agama Katolik 

Pendidikan Agama Katolik bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa 

yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, 

ikut   serta   dalam   kerja   sama   antarumat   beragama   dalam   rangka 

pengembangan  dan  pemanfaatan  ilmu  dan  teknologi  serta  seni  untuk 
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kepentingan  manusia  dan  nasional.  Mata  kuliah    ini  mengkaji:  Sarjana 

Katolik yang dicita-citakan oleh masyarakat dan gereja; Hubungan dasar 

yang dimiliki oleh manusia (uraian filosofis); Pikiran mencari kebenaran; 

Hakikat Yesus Kristus dan peranan-Nya di dalam kehidupan beriman; Gereja 

sebagai masyarakat beriman; Tanggung jawab orang Katolik dalam 

membangun dunia; dan Karasulan awam sebagai tugas umat beriman di 

tengah-tengah dunia. 

 
 

MKU11002  
Pendidikan Pancasila 

SKS Syarat 
MKU21002  

2  
MKU31002 

Mata kuliah ini akan mengkaji alasan dan pentingnya Pendidikan Pancasila 

di Perguruan Tinggi, pancasila dalam kajian sejarah, pancasila sebagai dasar 

idiologi, pancasila sebagai sistem filsafat, etika, moral dan agama, pancasila 

sebagai penyambung ilmu dan masalah korupsi. 
 

 
MKU11003 

Pengantar Filsafat dan 

Logika 

SKS Syarat 
MKU21003  

2  
MKU31003 

Pengantar Filsafat dan Logika adalah mata kuliah wajib yang dipelajari 

mahasiswa sebagai bagian dari teknik melatih kemampuan berpikir holistik 

dan logis. Mata kuliah ini berisi sejarah filsafat, ruang lingkup studi filsafat, 

logika dasar dan pengaplikasian cara berpikir logis dalam dunia pendidikan. 

Pengantar Filsafat dan Logika adalah salah satu MKU yang dikembangkan 

oleh STKIP Pamane Talino 
 

 

MKU11004  
Basic English 

SKS Syarat 
MKU21004  

2  
MKU31004 

Mata  kuliah  ini  membahas  tata  bahasa  Inggris  dasar  yang  meliputi 

pengenalan jenis-jenis kata dasar (nouns, verbs, and adjectives), pengenalan 

jenis  kalimat  (types  of  sentences), dan  pengenalan tentang  tenses  dasar 

(simple  present,  simple  past,  and  simple  future).  Materi  akan  disajikan 

secara komunikatif dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah 

ini bertujuan untuk mengembangkan dasar Bahasa Inggris yang kuat agar 
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dapat  menunjang  keterampilan berkomunikasi  mahasiswa  dalam  Bahasa 

Inggris lisan dan tulisan. 
 
 

MKU12005 
Pendidikan 

Kewarganegaraan 

SKS Syarat 
MKU22005  

2  
MKU32005 

Pendidikan   Kewarganegaraan   merupakan   pedoman   mahasiswa   dalam 

memantapkan   wawasan   dan   semangat   kebangsaan,   cinta   tanah   air, 

demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partsipasinya 

membangun bangsa  berdasar  Pancasila.  Sesuai  dengan  fungsinya, 

Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, 

demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna 

mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, 

serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk 

membangun bangsa. 
 

 

MKU12006  
Bahasa Indonesia 

SKS Syarat 
MKU22006  

2  
MKU32006 

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa kemampuan memahami 

dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis ilmiah, ragam 

komunikasi tulis secara baku berdasarkan Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia dan Ejaan Bahasa Indonesia. Tujuan akhir dari mata kuliah ini 

adalah  mahasiswa  mampu  menuliskan beragam  komunikasi  tulis  secara 

baku khususnya penulisan karya ilmiah. 
 

 

MKU12007  
Moral dan Etika 

SKS Syarat 
MKU22007   
MKU32007 

Moral dan Etika adalah mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa 

agar memiliki pertimbangan moral-etis berkaitan dengan keseharian maupun 

tujuan profesi mahasiswa sebagai guru ke depannya. Mata kuliah ini akan 

berisi dasar-dasar moral-etika, gagasan filosofis tentang moral-etika, etika 

pendidik dan moralitas tata hidup bersama. 

Moral dan Etika adalah salah satu MKU yang dikembangkan oleh STKIP 
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Pamane Talino 
 
 

MKU12008  

 
Intermediate English 

SKS Syarat 
MKU22008  

 
2 

MKU11004 
MKU21004 

MKU31004 
 

MKU32008 

Mata kuliah ini adalah lanjutan dari Basic Englishmemperkenalkan jenis- 

jenis ekspresi atau idioms yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari- 

hari dalam konteks berbahasa Inggris. Mata kuliah ini difokuskan untuk 

menunjang kemampuan berbicara mahasiswa sehingga materi-materi yang 

diajarkan dikemas dalam bentuk conversations. Outcome mata kuliah ini 

adalah meningkatnya motivasi dan kemampuan mahasiswa dalam 

menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan berkomunikasi. 
 

 

MKU13009  
Filsafat Ilmu 

SKS Syarat 
MKU23009  

2  
MKU33009 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pengetahuan, 

dasar-dasar filosofis ilmu, perkembangan ilmu, beberapa pendekatan tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. 
 

 
MKU15010  

Kewirausahaan 
SKS Syarat 

MKU25010  

2  
MKU35010 

Mata kuliah Kewirausahaan ini mengajarkan tentang memulai berwirausaha 

yang dapat menciptakan dan mengembangkan suatu usaha (bisnis) yang 

berhasil dengan baik. karena itu, di dalam perkuliahan ini akan dipaparkan 

dan dibahas tentang inti dan hakekat kewirausahaan, karakteristik dan ciri 

umum kewirausahaan, faktor-faktor pemicu, model, proses, tahapan 

keberhasilan dan kegagalan, ide dan sumber berwirausaha, cara memasuki 

dunia  usaha,  pengelolaan  dunia  usaha,  kompetensi  dan  strategi 

berwirausaha, pembuatan studi kelayakan, etika bisnis dan prinsip-prinsip 

berwirausaha yang berhasil dengan baik. di samping itu, mahasiswa juga 

diharapkan   dapat   memahami   tentang   konsep-konsep   kewirausahaan, 
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penerapan dan pengembangannya. 
 
 

MKU17011 
Program Pengalaman 

Lapangan 

SKS Syarat 
MKU27011  

3 
 MKKP16010 min. C 

 >120 SKS MKU37011 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan dasar pembentukan dan 

pengalaman kompetensi pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani dan 

memiliki kemampuan, keterampilan, kemandirian, sikap professional yaitu 

memiliki kompetensi kepribadian guru, kompetensi perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan kompetensi sosial tenaga pendidik. 
 

 

MKU17011  
Kuliah Kerja Nyata 

SKS Syarat 
MKU27011  

4  
MKU37011 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu 

dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa 

sesi pembekalan kepada mahasiswa oleh pakar yang relevan sebelum 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
 

 

MKU18013 
Filsafat Sosial dan 

Budaya 

SKS Syarat 
MKU28013  

1  
MKU38013 

Filsafat  Sosial  dan  Budaya  adalah  mata  kuliah  wajib  yang  membahas 

pengertian kebudayaan, gagasan-gagasan filsafat kebudayaan dan 

kontekstualiasinya dengan dunia pendidikan. Secara khusus, mata kuliah ini 

juga menggandeng kebudayaan lokal Kabupaten Landak sebagai bahan yang 

akan dielaborasi. 

Filsafat Sosial dan Budaya adalah salah satu MKU yang dikembangkan oleh 

STKIP Pamane Talino 
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MKU18014 

Moral Perkawinan dan 

Seksualitas 

SKS Syarat 
MKU28014  

1  
MKU38014 

Moral   Perkawinan   dan   Seksualitas   adalah   mata   kuliah   wajib   yang 

membahas dasar-dasar moral perkawinan dan sekusalitas, hakekat 

perkawinan, seksualitas sebagai anugerah dan pendidikan seksualitas bagi 

kaum muda. 

Moral Perkawinan dan Seksualitas adalah salah satu MKU yang 

dikembangkan oleh STKIP Pamane Talino 
 

 

MKU18015  
Skripsi 

SKS Syarat 
MKU28015  

6  
MKU38015 

Skripsi merupakan titik kulminasi dari seluruh proses pembelajaran yang 

tekah dilalui oleh mahasiswa serta evaluasi terhadap kesiapan dan 

kematangan mahasiswa setelah mengikuti seluruh rangkaian mata kuliah. 

Dalam  hal  ini  mahasiswa diarahkan untuk  memiliki  kemampuan dalam 

berpikir dan menulis secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian 

(research). 
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Mata Kuliah Dasar Kependidikan - MKDK 

MKDK merupakan mata kuliah yang berisi ilmu pedagogi yang berguna 

bagi calon guru. MKDK terdiri dari beberapa mata kuliah berikut ini: 
 

MKDK11001 
Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan 

SKS Syarat 
MKDK21001  

2  
MKDK31001 

Mata  kuliah  Dasar  –  dasar  ilmu  Pendidikan  merupakan  mata  kuliah 

pengenalan awal tentang Hakikat manusia sebagai  subjek dan  sekaligus 

objek pendidikan secara garis besar dan menyeluruh kepada para mahasiswa 

calon guru di STKIP Pamane Talino. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk 

membekali mahasiswa STKIP Pamane Talino dengan berbagai : 

a.    pengetahuan, yang meliputi hakikat manusia dan pendidikan, hubungan 

antara pendidikan dan proses belajar/pembelajaran, tujuan pendidikan, 

subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, sarana- 

prasarana  pendidikan,  pandangan tokoh-tokoh pendidikan dunia  dan 

Indonesia, 

b.   sikap sikap murah hati dan cinta anak didik, memiliki suara hati yang 

didasari nilai moral, dan 

c. keterampilan  analisis  kritis  terhadap  persoalan-persoalan  pendidikan 

dalam konteks pendidikan di Indonesia. 
 

 
MKDK13002  

Manajeman Pendidikan 
SKS Syarat 

MKDK23002  

2 
 

MKDK11001 
MKDK33002 

Mata  kuliah  ini  akan  mengkaji  konsep  dasar  manajemen  pendidikan, 

manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pembelajaran, 

administrasi pendidikan, manajemen hubungan lembaga dengan masyarakat, 

kepemimpinan dan supervisi pendidikan. 
 

 
MKDK14003  

Filsafat Pendidikan 
SKS Syarat 

MKDK24003  

2  
MKDK34003 

Filsafat Pendidikan adalah mata kuliah wajib khas yayasan. Mata kuliah ini 

akan membahas manusia sebagai insan pendidikan, arti filsafat dan makna 
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pendidikan, Pendekatan filsafat dalam pendidikan, Pandangan esensialisme 

dalam pendidikan, Pandangan pherenialisme dalam pendidikan, Teori 

pengetahuan dan nilai, Pengembangan nilai untuk pendidikan manusia 

seutuhnya, pendidikan sebagai bagian dari tata sosial kemasyarakatan, 

problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia. Dengan 

mempelajari  mata  kuliah  ini,  mahasiswa diharapkan  mampu  memahami 

konsep filsafat pendidikan sehingga di masa yang akan datang mahasiswa 

akan mampu melaksanakan proses pendidikan sejalan dengan landasan 

filsafat pendidikan. 

 
 

MKDK15004  
Profesi Kependidikan 

SKS Syarat 
MKDK25004  

2  
MKDK35004 

Mata kuliah ini akan mengkaji konsep dasar profesi kependidikan, guru, 

fungsi dan tugasnya, hak dan kewajiban guru, profesionalisme guru, 

kompetensi guru, peran guru dalam pembelajaran dan kode etik guru di 

sekolah. 
 

 
MKDK16005 

Bisnis Dunia 

Pendidikan 

SKS Syarat 
MKDK26005  

2  
MKDK36005 

Merupakan  mata  kuliah  pilihan  bagi  mahasiswa  yang  memilih  bidang 

keahlian kewirausahaan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam menguasai konsep berwirausaha dengan juga 

memanfaatkan  IPTEKS  dalam  bidang  wirausaha  pendidikan.  Melalui 

konsep yang dikuasai diharapkan mahasiswa akan mampu menjadi seorang 

edupreuner bahasa Inggris yang mampu memberikan kontribusi bagi 

masyarakat pada umumnya. 
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Mata Kuliah Keahlian Program Studi – MKKP Pendidikan 

Matematika 
 

 
MKKP11001 

Psikologi Pendidikan 

Matematika 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep 

dasar mengeni teori psikologi untuk menggambarkan beragam gejala 

psikologi   serta    menganalisis   gejala   psikologi   individu,   kelompok, 

organisasi,  dan  komunitas.  Topik-topik  kajian  dalam  mata  kuliah  ini 

meliputi peran psikologi pendidikan dalam mengefektifkan program 

pendidikan, hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, 

teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori perkembangan psikososial 

Erikson dan perkembangan Moral Kohlberg, karakteristik perkembangan 

anak dan remaja dan penerapannnya dalam pendidikan, teori belajar perilaku 

(behaviorisme) dan teori Bandura dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya 

dalam praktik pembelajaran, Teori belajar kognitif dan konstruktivisme dan 

dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran teori belajar 

humanistik dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran, 

peran inteligensi dan emosi dalam mempengaruhi belajar, peran motivasi 

dan konsep diri dalam mempengaruhi belajar, konsep keberbakatan, anak 

berbakat dan pendidikannya, konsep dasar tentang kesulitan belajar 

(pengertian, gejala, dan efek sosio-psikologis yang ditimbulkan), dan 

manajemen pengelolaan kelas 
 

 

 
MKKP13002 

 
English for Mathematics 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas tentang beragam istilah-istilah dalam Matematika 

yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dengan mempelajari mata kuliah ini 

mahasiswa program studi matematika diharapkan dapat memiliki 

kemampuan memahami matematika yang tertulis dan diucapkan dalam 

Bahasa Inggris. English for Math bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan menterjemah mahasiswa yang didukung oleh pemahaman 

tentang struktur kalimat dan kosa kata dalam dunia Matematika. Mahasiswa 

juga diharapkan dapat menulis dan mengucapkan istilah-istilah Matematika 
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ke dalam Bahasa Inggris secara benar. 
 
 

 
MKKP13003 

Strategi Pembelajaran 

Matematika 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP11001 

Mata kuliah ini mempunyai ruang lingkup mengenai model, pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran matematika, pengelolaan kelas, 

serta mendesain simulasi pembelajaran matematika sesuai dengan metode 

tertentu. 
 

 

 
MKKP14004 

Media Pembelajaran 

Matematika 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP13003 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong perubahan 

dalam kurikulum, Tujuan dan isi materi pembelajaran; termasuk perubahan 

dalam menyajikan materi pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengembangan 

media pembelajaran berbasis komputer (TIK) diperlukan. Perkuliahan ini 

memberikan bekal kepada mahasiswa untuk belajar membangun media 

pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan TIK, seperti media, 

powerpoint, email, dan blog, untuk pengembangan e-learning. 
 

 

 
MKKP14005 

Problematika 

Pembelajaran 

Matematika 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas berbagai problematika pembelajaran matematika. 

Masalah tersebut meliputi perbedaan siswa; masalah kurikulum, pendekatan, 

strategi, atau metode pembelajaran; unjuk kerja siswa sekolah; pengelolaan 

kelas; masalah evaluasi; dan hasil-hasil penelitian; analisis kesulitan- 

kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika. Mata kuliah 

ini memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran matematika dan 

menentukan strategi pemecahannya. 
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MKKP15006 
Analisis Kurikulum 

Matematika Sekolah 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan berbagai konsep kurikulum 

dan kurikulum matematika sekolah; perkembangan Kurikulum Matematika 

Sekolah Indonesia; hubungan antara Kurikulum yang direncanakan, 

Kurikulum yang diajarkan, dan Kurikulum yang diserap siswa; Kurikulum 

di beberapa negara maju; dampak kurikulum terhadap hasil belajar dan sikap 

siswa; dan problematik pembelajarannya. 
 

 

 
MKKP15007 

Evaluasi Hasil 

Pembelajaran 

Matematika 

SKS Syarat 
 

3  

Memahami  teori  dan  konsep-konsep Evaluasi  Pembelajaran Matematika 

serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran matematika di 

sekolah.Pada mata kuliah ini dibahas konsep tentang makna dan kedudukan 

evaluasi dalan pembelajaran matematika, hakikat evaluasi pembelajaran, 

pengelompokkan alat ukur yaitu bagaimana kriteria pengukuran atau alat 

ukur yang baik, pengembangan penilaian tes baik tes obyektif maupun tes 

uraian yaitu bagaimana menulis tes obyektif dan tes uraian yang baik serta 

pengembangan penilaian nontes seperti angket, wawancara, dan portofolio. 

Mengembangkan soal PISA dan TIMMS, kualitas alat penilaian antara lain 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Aktivitas yang 

dilakukan dalam perkuliahan ini yaitu mengembangan alat evaluasi secara 

kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian, pengembangan nilai 

evaluasi, kemudian uji coba dilapangan dan terakhir paparan hasil uji coba. 
 

 

 
MKKP16008 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Matematika 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, 

kaitan  perencanaan  dengan  implementasi pembelajaran, langkah-langkah 

perencanaan pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, dan 

membuat rancangan produk pembelajaran. 
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MKKP16009 
Metodologi Penelitian 

Pendidikan Matematika 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP13020 

Mata  kuliah  ini  meliputi  penelitian  dalam  pengembangan  ilmu,  cara 

merancang penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tinjauan 

pustaka, berbagai cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menyusun laporan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
 

 

 
MKKP16010 

 
Microteaching 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini memberikan ragam pengetahuan dan latihan keterampilan 

dasar mengajar secara khusus, dalam proses pembelajaran untuk calon guru 

profesional yang berisikan konsep-konsep keterampilan secara teoritis dan 

praktis, yang mencakup keterampilan membuka dan menutup, mengelola 

kelas, memberikan penguatan, menjelaskan stimulus, membimbing diskusi 

kelompok, bertanya dan menjawab, dan sebagainya. 
 

 

 
MKKP11011 

Pengantar Dasar 

Matematika 

SKS Syarat 
 

3  

Perkuliahan Pengantar Dasar Matematika (PDM) bertujuan agar mahasiswa 

memiliki kecakapan untuk memahami: Konsep  dasar  himpunan, macam 

himpunan, relasi pada himpunan, operasi pada himpunan, himpunan 

bilangan-bilangan, relasi, fungsi, bilangan kardinal, logika matematika dan 

kuantifikasi. 
 

 

 
MKKP11012 

 
Teori Bilangan 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini berisi sifat-sifat bilangan bulat dan relasi-relasi didalamnya. 

Mata kuliah Teori Bilangan bertujuan memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang  sifat-sifat  bilangan  bulat  dan  konsep  kekongruenan 

serta aplikasinya dalam aljabar. Topik-topik kajian dalam mata kuliah ini 

meliputi  induksi  matematik,  teorema  binomial,  algoritma  Euclid  dan 
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keterbagian, faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK), kekongruenan dan sistem residu modulo m, aplikasi 

kekongruenan, dan pandangan struktur aljabar. 

 
 

 
MKKP11013 

 
Kalkulus Differensial 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami 

konsep system bilangan real dan ketidaksamaan, fungsi dan grafik, limit dan 

kekontinuan, turunan dan aplikasinya serta penerapannya dalam berbagai 

masalah yang berkaitan dengan topik tersebut. 
 

 

 
MKKP12014 

 
Kalkulus Integral 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP11013 

Mata  kuliah  ini  mengkaji  tentang  integral  tak  tentu  dan  integral  tentu, 

teorema fundamental integral, penerapan integral tentu, fungsi transenden, 

teknik pengintegralan, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. 
 

 

 
MKKP14015 

 
Kalkulus Lanjut 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP12014 

Mata kuliah ini sebagai bentuk pengembangan atau kelanjutan dari mata 

kuliah Kalkulus1 dan Kalkulus-2. Topik utama dalam jabaran tatap muka: 

(1) Vektor dan geometri dalam dimensi dua atau lebih; (2) Derivatif fungsi 

dua variable atau lebih; (3) Integral Lipat dan (4) Kalkulus Vektor. 
 

 

 
MKKP12016 

Geometri Bidang dan 

Ruang 

SKS Syarat 
 

3  

Mata Kuliah Geometri Bidang dan Ruang merupakan mata kuliah yang 

memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep geometri. 

Dijabarkan ke dalam materi: dasar-dasar geometri, segi banyak, simetri, 

persamaan garis, bangun ruang, jaring-jaring, keliling, luas, volume. 
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MKKP13017 
Geometri Analitik 

Bidang dan Ruang 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP12016 

Mempelajari tentang sistem koordinat dan vektor, persamaan garis lurus, 

persamaan irisan  kerucut dan  parabola, persamaan ellips  dan  hiperbola, 

persamaan irisan kerucut, persamaan bidang datar, berkas bidang, garis lurus 

dalam ruang, permukaan dan kurva serta dapat mengaplikasikan teori yang 

ada dalam menyelesaikan soal-soal. 
 

 

 
MKKP14018 

 
Geometri Transformasi 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP13017 

Mata kuliah ini membahas tentang geometri transformasi yang terdiri dari 

beberapa materi yaitu transformasi, pencerminan, isometri, hasil kali 

transformasi, transformasi balikan, translasi, rotasi, refleksi geser, 

transformasi kesebangunan. 
 

 

 
MKKP12019 

 
Statistika 

SKS Syarat 
 

3  

Mata  kuliah  ini  membahas  tentang  terminologi  statistik  dan  statistika, 

mengolah dan menyajikan data, ukuran pemusatan, letak dan penyebaran 

data, pengenalan distribusi peluang diskrit dan kontinu, teknik sampling, uji 

hipotesis dan metode analisis data. 
 

 

 
MKKP13020 

 
Statistika Inferensial 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP12019 

Mata kuliah ini membahas tentang statistika lebih lanjut yang mempelajari 

mengenai pengujian data, seperti uji prasyarat, uji beda rerata, uji proporsi, 

regresi dan korelasi, dan sebagainya. 
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MKKP15021 
 

Statistika Matematika 
SKS Syarat 

 

3 
 

MKKP12019 

Mata kuliah ini membahas tentang teori peluang secara lebih mendalam 

dengan pendekatan aksioma dan distribusi-distribusi penting yang ada untuk 

diterapkan dalam memahami konsep-konsep peubah acak. Lingkup 

bahasannya meliputi: konsep  dasar peluang, peluang, distribusi peluang, 

distribusi fungsi peubah acak. Sehingga dapat menerapkannya dalam 

menyelesaikan soal-soal dalam statistika deskriprif secara teoritis. 
 

 

 
MKKP13022 

 
Aljabar Linear 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar dalam matematika. Mata kuliah 

ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengenal dan melakukan proses 

generalisasi sederhana dan dapat menggunakan pengetahuan tentang aljabar 

linier untuk mempelajari materi lebih lanjut. 
 

 

 
MKKP14023 

 
Struktur Aljabar 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP11012 

Struktur aljabar merupakan cabang dari matematika abstrak. Karena bersifat 

asbtrak  maka  kita  tidak  akan  melakukan perhitungan melainkan belajar 

tentang konsep abstrak, fakta dan prinsip yang saling berkaitan. Mata kuliah 

ini mempelajari tentang himpunan, teori Grup, subgrup, Ring, Subring, dan 

Homomorfisma. 
 

 

 
MKKP14024 

 
Persamaan Differensial 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP11013 

Mata kuliah ini berkenaan dengan persamaan yang memuat variabel tidak 

bebas beserta derivatif-derivatifnya. Pembahasan utama dalam mata kuliah 

ini adalah tentang bagaimana menentukan solusi atau mencari penyelesaian 

dari suatu persamaan differensial mulai dari persamaan diferensial order 

satu,  dan  persamaan  diferensial  order  tinggi.  Mata  kuliah  persamaan 
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diferensial ini khusus untuk persamaan differensial biasa (ordiner). 
 
 

 
MKKP15025 

 
Matematika Diskrit 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP13022 

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep tentang relasi dan sifat-sifatnya, 

relasi ekuivalenkoefisien binomial, konsep dasar teori graph, aplikasi teori 

graph, representasi graph, beberapa graph khusus, graph Euler dan graph 

Hamilton, pohon (tree), graph planar, dan pewarnaan graph. 
 

 

 
MKKP16026 

 
Program Linear 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP13022 

Mata  kuliah  ini  mempelajari  penerapan  ilmu  matematika  yang  dapat 

digunakan untuk memecahkan permasalahan mengenai optimasi, baik dalam 

bidang ekonomi, industri, manajemen dan pertanian. Materi dalam 

perkuliahan ini meliputi sejarah program linier, pembuatan model program 

linier, metode penyelesaian program linier serta analisis sensitivitas. 
 

 

 
MKKP16027 

 
Analisis Real 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP11011 

Mata kuliah ini mempelajari pendekatan deduktif konsep fundamental 

matematika yang mencakup sistem bilangan real dan sifat-sifatnya, limit dan 

kekontinuan serta  teori-teori  fungsi  yang  dikembangkan melalui  konsep 

limit. 
 

 

 
MKKP16028 

 
Metode Numerik 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah Metode Numerik mencakup materi tentang: galat dalam 

hampiran numerik, penyelsaian sistem persamaan linier  secara  numerik, 

hampiran akar persamaan tak linier secara numerik, interpolasi, penurunan 

dan pengintegralan secara numerik, dan penyelesaian persamaan diferensial 

biasa (masalah nilai awal) secara numerik. Beberapa metode numerik untuk 
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menyelesaikan masalah matematika diperkenalkan dalam matakuliah ini. 
 
 

 
MKKP13029 

Kapita Selekta 

Matematika Dasa 

SKS Syarat 
 

3  

Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika berisi tentang materi yang telah 

dipelajari mahasiswa di bangku sekolah namun tidak ada mata kuliahnya di 

dunia perkuliahan. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mengingat 

kembali materi – materi yang lalu namun ada beberapa pembaharuan atau 

penambahan materi yang lebih sulit tingkatannya. 
 

 

 
MKKP14030 

Kapita Selekta 

Matematika Menengah 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP13029 

Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan teliti tentang pokok-pokok 

bahasan dalam matematika sekolah  yang  esensial serta  berbagai pilihan 

model untuk mengajarkannya. Topik-topik yang dibahas dalam perkuliahan 

ini  meliputi Notasi Sigma, Barisan dan Deret, Trigonometri 2, Polinom 

dengan Teoremanya, Fungsi  Komposisi dan  Fungsi Invers,  Letak Titik, 

Garis dan Bidang dalam Ruang, Menggambar Bangun Ruang, Irisan Bidang 

dengan Ruang, Garis Tegaklurus Bidang, Sudut antara Garis dan Bidang, 

Sudut antara Dua Bidang, Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk, Anuitas dan 

Rentabilitas, Penyusutan, Vektor, Transformasi dan Matriks, Kalkulus 

Sekolah Menengah (Limit, Diferensial, Integral), Persamaan dan 

Pertidaksamaan: Eksponen, Logaritma dan Nilai Mutlak dan Irisan Kerucut. 
 

 

 
MKKP12031 

 
Aplikasi Komputer 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini mempelajari program yang mendasar dan sangat diperlukan 

dalam meningkatkan produktivitas pemanfaatan aplikasi komputer. Aplikasi 

yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah aplikasi pengolah kata 

(microsoft   word),   pengolah   angka   (microsoft   excel)   dan   presentasi 

(microsoft power point). 
MKKP13032 Program Komputer SKS Syarat 
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3 
 

MKKP12031 

Mata  kuliah  ini  mempelajar program  SPSS  (Statistical  Package  for  the 

Social Science) yaitu sebuah program komputer yang digunakan untuk 

mengolah dan menganalisis data statistika khususnya pada dunia pendidikan 

untuk membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah. SPSS 

merupakan software statistik yang populer dan memiliki fasilitas lebih 

lengkap dibandingkan software lain dan diharapkan dengan penggunaan 

SPSS dapat memberikan kemudahan dan ketepatan dalam mengolah data. 
 

 

 
MKKP15033 

 
Matematika Ekonomi 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini menganalisa dan menilai permasalahan ekonomi dan bisnis 

dari  sudut  pandang  matematika  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak 

langsung berkenaan dengan teori, rumus dan segala perhitungannya. 
 

 

 
MKKP15034 

 
Dasar-dasar Akuntansi 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP14015 

Mata kuliah ini merupakan pengantar pada aktivitas akuntansi dan profesi 

akuntan,   materi   yang   dibahas   meliputi   konsep,   presdur   dan   teknik 

pencatatan transaksi keuangan serta tahapan-tahapan dalam penyusunan 

laporan   keuangan   perusahaan   baik   untuk   perusahaan   jasa   maupun 

perusahaan dagang. 
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Mata Kuliah Pilihan Program Studi Pendidikan Matematika 
 

 
MKKP14035 

Statistika Non 

Parametrik 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP12019 

Pada  mata  kuliah  ini  akan  dibahas  masalah  penggunaan statistika  non- 

parametrik untuk analisis data penelitian, dan pengujian pada berbagai kasus 

related maupun independen untuk sampel tunggal, dua maupun K (lebih dari 

dua sampel). Di samping itu, juga mengenai pengukuran dan pengujian 

signifikansi.   Untuk   keperluan   tersebut   di   atas   akan   dibahas   skala 

pengukuran dan berbagai teknik analisis statistika non-parametrik berupa 

metode yang antara lain: Chi-Square Goodness of Fit Test, Kolmogorov- 

Smirnov, Wilcoxon Sign Rank Test, Wilcoxon Mann-Whitney Test, Cohran 

Q Test, Friedman Two Way Anova, Kruskal Wallis, Cramer dan Phi 

Coefficient, Spearman Rank Order, Kendall Rank Order. 
 

 
 

MKKP14036 
 

Statistika Multivariat 
SKS Syarat 

 

3 
 

MKKP12019 

Mata kuliah ini berkaitan dengan kajian-kajian terhadap data-data statistik 

multivariat untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Topik yang dipelajari 

meliputi   aspek-aspek dari analisis multivariat, aljabar matriks acak dan 

vektor acak, sampel acak, distribusi multivariat   normal, inferensi vektor 

rata-rata, uji perbedaan rata-rata multivariat, model regresi linier multivariat, 

dan sebagainya. 
 

 
 

MKKP14037 
 

Basis Data 
SKS Syarat 

 

3  

Mata  kuliah  yang  membahas  tentang  konsep,  dasar-dasar  dan  teknik 

pengelolaan data  dan informasi, sehingga diperoleh kumpulan-kumpulan 

data (basis data) yang isinya dapat dipercaya keakuratannya. Mata kuliah ini 

berisi bahasan-bahasan tentang pengertian basis data, arsitektur sistem basis 

data, obyek data relasional, aturan integritas, SQL, normalisasi, dan proteksi 

data. 
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MKKP15038 

Program Aplikasi 

Komputer Matematika 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini mempelajari tentang praktek penggunaan program-program 

komputer   dalam   pemecahan   masalah   matematika.   Program-program 

tersebut diantaranya Phyton, R, SQL, SPSS, Geoda dan GeoGebra. 
 

 
 

MKKP15039 
Multimedia Pendidikan 

Matematika 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini mempelajari materi yang dapat digunakan untuk memberi 

pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan aplikasi multimedia dalam 

pendidikan, pengembangan multimedia interaktif dalam pembelajaran dan 

teknologi multimedia berbasis komputer. 
 

 
 

MKKP15040 
 

Teori Fuzzy 
SKS Syarat 

 

3  

Matakuliah ini membahas tentang himpunan Fuzzy, beberapa representasi 

himpunan Fuzzy, dan beberapa operator – operator Fuzzy. Selanjutnya 

membahas berbagai sistem inferensi Fuzzy. Kemudian diaplikasikan dalam 

data. 
 

 
 

MKKP16041 
 

Teori Graph 
SKS Syarat 

 

3  

Mata kuliah ini berisi bahasan mengenai konsep-konsep dasar graf yang 

secara umum meliputi: pengertian dan unsur-unsur graf, jenis-jenis graf, 

keterhubungan, graf euler dan graf hamilton, pohon, planaritas, pewarnaan 

graf, matching, faktor-1, himpunan maksimal faktor-1, himpunan prematur 

faktor-1, dan dekomposisi graf. 
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MKKP16042 
 

Riset Operasi 
SKS Syarat 

 

3  

Perkembangan bidang ilmu dan teknologi menuntut kemampuan manusia 

dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil 

keputusan dan tindakan. Keputusan dalam organisasi bisnis mengandung 

sejumlah  risiko  sehingga  perlu  diperhitungkan secara  cermat  dan  teliti. 

Untuk itu diperlukan peralatan-peralatan, teknik-teknik atau metode-metode 

kuantitatif yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan. Mata kuliah 

Riset  Operasi  ini  dirancang  untuk  membantu  mahasiswa  memahami 

berbagai teknik kuantitatif yang banyak dipergunakan dalam pengambilan 

keputusan manajemen. 
 

 
 

MKKP16043 
 

Matematika Aktuaria 
SKS Syarat 

 

3  

Aktuaria  berisi  bahasan  tentang  asuransi  jiwa,  penghitungan  preminya, 

baik  premi bersih  maupun  premi  kotor,  serta  penghitungan   nilai  tebus 

jika   suatu   kontrak   asuransi dibatalkan.   Perhitungan cadangan asuransi 

secara retrospektif, prospektif, serta cadangan yang disesuaikan diulas pula 

dalam mata kuliah ini. 
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Mata Kuliah Keahlian Program Studi – MKKP Pendidikan 

Bahasa Inggris 
 

 

MKKP21001 
 

Academic Vocabulary SKS Syarat 
2  

Mata   kuliah   ini   bertujuan   untuk   mengembangkan   pengetahuan   dan 

pemahaman mahasiswa tentang jenis dan sistem kosa kata Bahasa Inggris 

khususnya kosa kata yang biasanya digunakan dalam dialog dan teks 

akademik. Secara spesifik, academic vocabulary mengacu pada kata-kata 

yang tidak selalu umum atau sering ditemui dalam percakapan informal. 

Mata kuliah mengajarkan kemampuan kemampuan dan keterampilan 

berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris yang benar dan baik. 
 

 
 

MKKP21002 
 

Basic English Grammar 
SKS Syarat 

2  
Pada mata kuliah ini dibahas poin-poin dasar tentang tata bahasa Inggris 

dasar (Basic grammar) yang meliputi eight parts of speech in details, tenses, 

and auxiliary verbs. Materi akan disajikan secara komunikatif dan dikaitkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

mengembangkan dasar  yang  kuat dalam tata  Bahasa Inggris agar  dapat 

membantu mahasiswa dalam membuat kalimat-kalimat Bahasa Inggris yang 

baik   dan   benar,   serta   memudahkan   mereka   untuk   meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris lisan dan tulisan. 
 

 
 

MKKP21003 
 

Pronunciation Practice SKS Syarat 
2  

Mata Kuliah ini bertujuan untuk mempelajari suara yang ada dalam bahasa 

Inggris. Para siswa akan mendapatkan penjelasan teoretis untuk berlatih dan 

mengucapkan bunyi bahasa Inggris. Pada akhirnya, para siswa akan dapat 

mengartikulasikan simbol fonetik (fonem) dan kata-kata (kelompok suara) 

dan menulis transkripsi fonetik dengan benar. 
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MKKP23004 
Written English 

Vocabulary 
SKS Syarat 

2 MKKP21001 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan 

penguasaan kosa kata Bahasa Inggris yang dikususkan untuk menunjang 

kemampuan menulis mereka. Pada mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya 

akan diajarkan metode untuk menghafal beragam jenis kosa kata Bahasa 

Inggris, namun juga diajarkan tentang bagaimana cara memilih diksi yang 

tepat didalam menulis kalimat atau teks. 
 

 
 

MKKP22005 
Academic English 

Grammar 
SKS Syarat 

2 MKKP21002 
Mata kuliah ini adalah kelanjutan dari Basic English Grammar. Pada mata 

kuliah  ini  dibahas  tentang  poin-poin  tata  Bahasa  Inggris  yang  lebih 

mendetail  yakni  nouns  and  nominalization, passive  voice,  and  tentative 

language. Academic English Grammar diajarkan untuk membantu 

mahasiswa dalam memahami teks-teks akademik Bahasa Inggris yang rumit 

dan  panjang  dengan  cara  mempelajari  tata  bahasa  yang  terdapat  di 

dalamnya. 
 

 
 

MKKP23006 
Written English 

Grammar 
SKS Syarat 

3 MKKP22005 
Mata kuliah ini difokuskan pada aspek-aspek tata bahasa. Mahasiswa akan 

mempelajarai tentang noun clause, adjective clause, gerund, infinitive and 

conditional sentence. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan menguasai 

tata bahasa yang diintegrasikan ke dalam keterampilan menulis. 
 

 
 

MKKP21007 
 

Intensive Listening 
SKS Syarat 

2  
Intensive  Listening adalah  keterampilan  mendengarkan yang  difokuskan 

pada komponen-komponen seperti fonem, kata-kata, frasa, dll. Pada mata 

kuliah ini mahasiswa diajak untuk menganalisis aspek-aspek bahasa dan 

mengidentifikasi struktur bahasa. Tujuan utama mendengarkan secara 

intensif adalah untuk membuat mahasiswa lebih peka terhadap informasi 

spesifik (menemukan jawaban untuk pertanyaan spesifik). 
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MKKP21008 
 

Basic Spoken English 
SKS Syarat 

 

2  

Berbicara adalah salah  satu  keterampilan bahasa Inggris  yang  dianggap 

sebagai   keterampilan   produktif.   Oleh   karena   itu,   para   siswa   perlu 

mengetahui beberapa ekspresi dari dialog interpersonal dan transaksional 

yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan dari kursus ini adalah 

siswa dapat menggunakan ekspresi berdasarkan konteksnya. 
 

 

 
MKKP21009 

 
Intensive Reading 

SKS Syarat 
 

2  

Sambil  mengembangkan  kompetensi  dasar  membaca  yang  dimulai  di 

sekolah menengah (seperti mendapatkan informasi umum dan spesifik dari 

teks, mendapatkan ide utama dan informasi rinci dari teks, menyimpulkan 

arti kata, frasa dan kalimat berdasarkan konteks, dan menjelaskan hubungan 

antara   bagian   teks   melalui   perangkat   kohesif   gramatikal),   dengan 

penguasaan  kosakata  dalam  4.500  kata  dan  struktur  tata  bahasa  yang 

relevan, kursus ini juga bertujuan untuk pengembangan keterampilan 

inferensi, menganalisis, mensintesis, dan membaca cepat. Untuk membantu 

pengembangan bahasa, teks-teks umum topik yang disederhanakan dan 

otentik dapat digunakan. Jenis teks dapat mencakup Spoof, Penghitungan 

Ulang, Laporan, Deskripsi, Narasi, item Berita, Prosedur, dan Penjelasan. 

Sementara penampilan individu dicatat, kerja pasangan dan kelompok harus 

didorong.  Penilaian  keberhasilan didasarkan  pada  portofolio  dan  jangka 

menengah serta ujian akhir. 
 

 

 
MKKP22010 

 
Sentence Based Writing 

SKS Syarat 
 

2  

Ini adalah mata kuliah dasar untuk menulis. Ini hanya berfokus pada jenis 

kalimat, yaitu kalimat sederhana, majemuk, kompleks dan kompleks- 

kompleks. Pada akhirnya, para siswa akan dapat menulis kalimat dengan 

benar berdasarkan pada struktur, tata bahasa dan mekanika. 
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MKKP22011 
 

Extensive Listening 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP21009 

Extensive Listening adalah mata kuliah keterampilan mendengarkan yang 

mempelajari berbagai jenis suara dari berbagai sumber. Siswa diundang 

untuk memahami secara komprehensif tentang dialog dan monolog sesuai 

dengan konteksnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi kosa kata dan makna dialog dan monolog dengan benar 

dan benar. Tujuan mendengarkan Secara Luas adalah untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan. 
 

 

 
MKKP22012 

 
Academic Speaking 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP21008 

Mata   kuliah   ini   bertujuan   membantu   siswa   untuk   mengembangkan 

keterampilan berbicara dan berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris 

di lingkungan akademik di tingkat English Language Learner (ELL). Mata 

kuliah ini akan menyediakan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa untuk partisipasi yang sukses dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan konteks akademik. 
 

 

 
MKKP22013 

 
Extensive Reading 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP21009 

Sementara   mengembangkan  kompetensi  lebih  lanjut   ditangani  dalam 

Intensive Reading, dengan penguasaan kosakata hingga 6000 kata dan 

struktur tata bahasa yang relevan digunakan, Extensive Reading juga 

bertujuan mengembangkan keterampilan evaluasi teks atau membaca kritis. 

Jenis teks dapat mencakup Penjelasan, Eksposisi, diskusi, dan Tinjauan. 

Sementara penampilan individu dicatat, kerja pasangan dan kelompok harus 

didorong.  Penilaian  keberhasilan didasarkan  pada  portofolio  dan  jangka 

menengah serta ujian akhir. 
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MKKP23014 
 

Essay Writing 
SKS Syarat 

 

3 
 

MKKP22010 

Mata kuliah ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam menulis esai: kohesi, kalimat terkait, pengembangan 

kosa kata. Untuk menyadari bahwa esai disusun untuk paragraf pengantar, 

badan, dan penutup; penulisan esai bergerak dari satu paragraf ke esai, 

organisasi esai, genre, dan pengembangan esai. 
 

 

 
MKKP23015 

 
Critical Listening 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP21007 

Critical  Listening  merupakan  mata  kuliah  yang  mempelajari  perbedaan 

bunyi beberapa phonems/ kata/ frasa yang sama. Dalam mata kuliah ini 

mahasiswa juga diajak untuk memahami secara komprehensif tentang dialog 

dan monolog sesuai konteks dimana kemampuan berpikir kritis diperlukan 

untuk memahami maksud dari ungkapan- ungkapan tertentu yang didengar. 

Di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi 

kosa kata dan makna dialog dan monolog dengan baik dan benar sesuai 

konteks. 
 

 

 
MKKP23016 

 
Public Speaking 

SKS Syarat 
 

3 
 

MKKP22012 

Mata kuliah ini memberikan pengantar dalam berpidato dengan menekankan 

keterampilan praktis berbicara di depan umum daan penggunaan alat bantu 

visual ketika melkukan presentasi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk 

mempersiapkan siswa agar sukses mempertahankan tesis saat berbicara di 

depan umum dan memberikan prinsip-prinsip dasar berpidato yang efektif. 
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MKKP23017 
 

Critical Reading 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP22013 

Mata kuliah ini  memberikan cara  membaca dengan meilhat  motif yang 

diusulkan untuk menerima informasi. Proses pembelajaran pada mata kuliah 

ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membaca berbagai 

jenis  bacaan dari  berbagai sumber  seperti teks  naratif,  artikel,  dan  lain 

sebagainya secara individu maupun kelompok. Pada akhir pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan dapat mendiskusikan isi bacaan, memberikan 

pendapat/kritik dan mengajukan pertanyaan. 
 

 

 
MKKP23018 

 

Introduction to 

Educational Linguistics 

SKS Syarat 
 

2  

Mata   kuliah   ini   dirancang   untuk   memperkenalkan   dan   melengkapi 

pengetahuan yang memadai tentang proses bahasa bisa diterima, aspek tata 

bahasa, proses penyampaian bahasa dan sebagainya. Selain itu juga 

menggunakan pengetahuan untuk memperoleh empat keterampilan bahasa 

dalam mendengarkan dan membaca — keterampilan reseptif; berbicara dan 

menulis — keterampilan produktif. 
 

 

 
MKKP24019 

 

English Phonetics and 

Phonology 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini memberikan siswa dengan pengetahuan dasar fonetik dan 

fonologi bahasa Inggris. Kesepakatan fonetik bahasa Inggris dengan 

deskripsi fitur fonetik untuk fonem segmental (konsonan dan vokal) dan 

fonem  suprasegmental  (stres  dan  intonasi)  sementara  fonologi  bahasa 

Inggris memperkenalkan prinsip mengatur pola suara dalam bahasa Inggris. 
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MKKP24020 

 

Language Learning and 

Acquisition 

SKS Syarat 
 

3  

Language Learning and Acquisition adalah mata kuliah yang membahas 

tentang proses mempelajari bahasa secara lebih dalam. Pada mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat memahami bahasa (terutama bahasa Inggris 

sebagai bahasa internasional). Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat 

menggunakan kata / kalimat untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. 
 

 

 
MKKP25021 

 
English Morphology 

SKS Syarat 
 

2  

English Morphology adalah mata kuliah yang mempelajari tantang kata- 

kata, bagaimana kata-kata bisa terbentuk dan berhubungan dengan kata-kata 

lain dalam suatu bahasa. Dalam kursus ini siswa belajar untuk menganalisis 

struktur kata-kata dan bagian-bagian kata seperti awalan, sufiks, root, 

turunan, inflektif, peracikan, dll. 
 

 

 
MKKP25022 

 
English Syntax 

SKS Syarat 
 

2  

English  Syntax  merupakan mata  kuliah  yang  mempelajari pembentukan 

kata. Secara spesifik mahasiswa akan diajak memahami struktur kata, frasa, 

klausa, dan kalimat. Di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat 

membuat kalimat dengan ragam frasa dan klausa yang berbeda. 
 

 

 
MKKP26023 

 
Sociolinguistics 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisis bahasa 

dari  berbagai pandangan. Topik  meliputi linguistik sebagai  studi  ilmiah 

bahasa, karakteristik bahasa, analisis fonologis, analisis morfologis, analisis 

sintaksis, analisis semantik, perubahan bahasa, pragmatik, sosiolinguistik, 

psikolinguistik, tata bahasa transformasional, dan tata bahasa fungsional. 

 
42 



KURIKULUM PRODI PBI 
 
 

 
 

MKKP26024 

 

Pragmatics and 

Discourse Analysis 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas tentang dua disiplin ilmu yang berbeda namun 

memiliki keterikatan kuat satu sama lain. Pragmatik mempelajari pemakaian 

bahasa dan hubungannya dengan maksud penutur, dengan kata lain suatu 

ungkapan atau ujaran bisa dimengerti apabila ujaran tersebut juga dilihat 

secara eksternal, dimana pengetahuan diluar makna kata dan tata bahasanya 

juga ditelaah (melihat konteks bahasa). Kajian-kajian dalam pragmatics 

adalah politeness, presuppositions, speech acts, implicatures, dll. Discourse 

Analysis merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa 

yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan 

terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Pragmatics tidak 

sama dengan Discourse Analysis, tetapi merupakan sumber yang sangat 

diperlukan untuk Discourse Analysis, karena tidak mungkin untuk 

menganalisis wacana apapun tanpa memiliki pengetahuan dasar yang kuat 

tentang fenomena pragmatis dan cara mereka bekerja dan berinteraksi. 
 

 

 
MKKP22025 

 

English Educational 

Psychology 

SKS Syarat 

  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep 

dasar mengeni teori psikologi untuk menggambarkan beragam gejala 

psikologi   serta    menganalisis   gejala   psikologi   individu,   kelompok, 

organisasi,  dan  komunitas.  Topik-topik  kajian  dalam  mata  kuliah  ini 

meliputi peran psikologi pendidikan dalam mengefektifkan program 

pendidikan, hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, 

teori perkembangan kognitif Jean Piaget, teori perkembangan psikososial 

Erikson dan perkembangan moral  Kohlberg, karakteristik perkembangan 

anak dan remaja dan penerapannnya dalam pendidikan, teori belajar perilaku 

(behaviorisme) dan teori Bandura dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya 

dalam praktik pembelajaran, teori belajar kognitif dan konstruktivisme dan 

dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran teori belajar 

humanistik dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran, 

peran inteligensi dan emosi dalam mempengaruhi belajar, peran motivasi 

dan konsep diri dalam mempengaruhi belajar, konsep keberbakatan, anak 
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berbakat dan pendidikannya, konsep dasar tentang kesulitan belajar 

(pengertian, gejala, dan efek sosio-psikologis yang ditimbulkan), dan 

manajemen pengelolaan kelas. 

 
 

 
MKKP24026 

 

Language Learning 

Assessment 

SKS Syarat 

  

Mata kuliah ini menunjukkan konsep dasar penilaian terkait dengan jenis 

tindakan, konstruksi tes, administrasi tes dan penilaian. Selama perkuliahan 

mahasiswa akan melakukan banyak latihan untuk membuat soal-soal tes 

Bahasa Inggris. Evaluasi didasarkan pada penilaian prestasi dalam 

melakukan tugas, pertengahan semester dan tes akhir. 
 

 

 
MKKP25028 

 

Curriculum and 

Syllabus Development 

SKS Syarat 

  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk menunutun 

mahasiswa menguasai konsep teoritis tentang fungsi dan cakupan kurikulum 

serta melatih mahasiswa untuk mempersiapkan silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dengan benar  serta  mampu  menguasai 

konsep  teoritis untuk memilih, menyesuaikan materi dengan situasi dan 

kondisi, dan mengembangkan materi ajar berdasarkan tuntutan kurikulum. 

Juga diharapkan mereka mampu menyeleksi dan menciptakan media yang 

sesuai   dengan   materi   ajar   melalui   pemanfaatan   Ilmu   Pengetahuan, 

Teknologi dan Sains (IPTEKS) dalam bidang keilmuan kurikulum. 
 

 

 
MKKP25029 

 

Teaching English as a 

Foreign Language 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan siswa dengan prinsip dasar, 

pengetahuan dan keterampilan proses belajar mengajar. Mahasiswa akan 

belajar tentang metode terkini dalam mengajar bahasa Inggris, pengajaran 

bahasa komunikatif, prosedur dan teknik ketrampilan mengajar bahasa dan 

jenis strategi pembelajaran. Pada akhirnya, mahasiswa akan memiliki 

gambaran yang jelas tentang metode dalam mengajar bahasa Inggris. 
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MKKP25030 

 

Language Testing and 

Evaluation 

SKS Syarat 
 

2  

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang 

prinsip-prinsip dasar prosedur pengujian dalam program dan kelas bahasa 

kedua dan asing. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk menerapkan konsep 

pengujian bahasa Inggris. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa dapat 

menerapkan  prinsip-prinsip  dalam  penyusunan  tes  baik  dalam  Bahasa 

Inggris maupun Indonesia. 
 

 

 
MKKP25031 

 

Language Classroom 

Management 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini mencakup cara mengelola ruang kelas. Mahasiswa akan 

belajar tentang pengetahuan manajemen kelas untuk menciptakan peluang 

bagi mahasiswa untuk berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan cara yang 

bermakna dan masalah umum guru English as Foreign Language (EFL) 

dalam mengelola interaksi kelas. Pada akhirnya, mereka dapat mengetahui 

manajemen kelas dengan banyak cara. 
 

 

 
MKKP26032 

 

Language Material 

Development 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang pengembangan materi bahasa, cara menyesuaikan, mengembangkan 

atau  mengadopsi  materi  dan  kegiatan  pembelajaran.  Dengan  menguasai 

topic   pada   mata   kuliah   ini,   mahasiswa   mampu   merancang   model 

pendekatan, metode, teknik, bahan dan tugas yang sesuai untuk siswa 

termasuk evaluasi dan penilaiannya. 
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MKKP26033 

 

Research on English 

Language Teaching 

SKS Syarat 
 

3  

Mata  kuliah  ini   memberikan  topik  bahasan  tentang  merancang  dan 

menerapkan  proyek  penelitian,  mulai  dari  mengembangkan  pemahaman 

yang baik tentang masalah, merumuskan masalah penelitian, tujuan, 

hipotesis, mengembangkan instrumen penelitian, mengumpulkan dan 

menganalisis data, hingga menafsirkan hasil analisis data dan menarik 

kesimpulan secara kuantitatif , penelitian tindakan, dan kualitatif. 
 

 

 
MKKP 26034 

 
Microteaching 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP25029 

Mata kuliah ini mempersiapkan siswa untuk melatih kemampuan mengajar 

mahasiswa. Mata kuliah ini akan memberi kesempatan mahasiswa untuk 

menyusun rencana  pelajaran  dan  mengajar  berdasarkan kurikulum  yang 

digunakan   di   Indonesia,   seperti   Kurikulum   Berbasis   Sekolah   atau 

Kurikulum  2013.  Pada  akhirnya,  mahasiswa  mampu  untuk  bergabung 

dengan program praktik mengajar di sekolah. 
 

 
 
 

MKKP 26035 

Information and 

Communication of 

Technology in English 

Education 

SKS Syarat 

 
2 

 

ICT in English Education merupakan mata kuliah yang mengenalkan dan 

mengkaji perkembangan teknologi informasi khususnya yang dipakai dalam 

dunia pendidikan dan pengajaran dalam era modern ini agar mahasiswa 

menerapkanya dalam  kehidupan  perkuliahan ataupun  di  masyarakat.  Di 

akhir perkuliahan mahasiswa juga diajak mencari kemungkinan- 

kemungkinan penggunaan software dan atau aplikasi sederhana yang 

mungkin dimanfaatkan dalam pendidikan dan atau pengajaran untuk 

mengatasi keterbatasan di daerah. 
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MKKP 26036 

 

Reflective Practice in 

Language Education 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai masalah yang terkait dengan 

praktek reflektif dalam pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah Reflective 

Practice in Language Education menjelaskan perbedaan-perbedaan 

pendekatan yang dapat digunakan dalam merefleksi hasil mengajar Bahasa 

Inggris.   Mata   kuliah   ini   penting   untuk   memperdalam   pengetahuan 

mahasiswa calon guru Bahasa Inggris dalam memahami pengajaran, menilai 

pertumbuhan professional, mengembangkan keputusan, membuat 

keterampilan, dan menjadi proaktif dan percaya diri dalam pengajaran 

mereka. 
 

 

 
MKKP 24037 

 

Introduction to 

Literature 

SKS Syarat 
 

2  

Mata  kuliah  ini  memungkinkan siswa  untuk  mengenali  dan  memahami 

sastra Inggris: periode dalam sastra Inggris, memiliki pengetahuan dalam 

membaca dan menghargai karya atau genre sastra: puisi, prosa, dan drama, 

untuk memahami bahwa sastra adalah seni yang memberikan kesenangan 

dan keindahan. 
 

 

 
MKKP 25038 

 

Literary Work in 

Language Education 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini memberikan dasar kepada mahasiswa untuk menganalisis 

karya sastra dan cara melestraikannya. Penyampaian materi menggunakan 

beberapa  teknik   seperti  ceramah,  diskusi,  kerja   individu,  dan   kerja 

kelompok. Prestasi mahasiswa dinilai melalui partisipasi kelas, tugas rumah, 

tes   tengah   dan   akhir   semester,   dan   proyek   individu.   Pada   akhir 

pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik 

tentang karya sastra mulai dari drama, novel, dan puisi, dan keterampilan 

dalam menganalisis dan melestarikannya dengan topik meliputi genre karya 

sastra dan karakteristiknya, teori sastra dasar, analisis, dan interpretasi karya 

sastra. 
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MKKP 26039 

 

Multiculturalism and 

Language Education 

SKS Syarat 
 

2  

Multiculturalism  and   Language   Education   adalah   mata   kuliah   yang 

mempelajari berbagai jenis sejarah, budaya, teks, nilai, kepercayaan, dan 

perspektif dari berbagai latar belakang. Tujuan dari mata kuliah ini adalah 

untuk mengembangkan pengetahuan / wawasan siswa ke dalam berbagai 

perspektif dalam pendidikan, terutama tentang bahasa dari latar belakang 

yang berbeda. 
 

 

 
MKKP 24040 

 
Translation 

SKS Syarat 
 

3  

Tranlsation merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk 

belajar menerjemahkan sesuai konteks teks sederhana secara billingual. Di 

akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menterjemahkan teks 

sederhana sesuai dengan kaidah kebahasan yang benar. 
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Mata Kuliah Pilihan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
 

 
MKKP 23041 

 
TOEFL-iBT/IELTS 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test 

(TOEFL-Ibt)/International English Language Testing System (IELTS) atau 

yang biasa diartikan sebagai TOEFL Preparation memuat latihan soal-soal 

TOEFL yang terdiri dari Listening comprehension, structure, reading 

comprehension yang bertujuan untuk memberi pembekalan kepada 

mahasiswa untuk dapat  mengerjakan tes-tes TOEFL). Dengan demikian 

diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam 

Listening structure dan reading 
 

 
 
 

 
MKKP 24042 

 
English for Journalism 

SKS Syarat 
 

3  

English for Journalism merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang 

memilih bidang keahlian jurnalistik. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, terutama 

dalam mengungkapkan informasi sebagai mana adanya. Selain itu, 

mahasiswa juga dilatih untuk berani, percaya diri, gigih, dan tangguh dalam 

mencari berita- berita melalui observasi atau interview dalam bahasa 

Indonesia  atau  Inggris,  namun  mahasiswa  diharapkan  mampu 

menyampaikan laporannya dalam Bahasa Inggris. 
 

 

 
MKKP 24043 

 
English for Tourism 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini membahas masalah dalam industri pariwisata yang terkait 

dengan komunikasi menggunakan bahasa Inggris. English for Tourism 

menekankan pada penggunaan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang benar 

serta  keterampilan menulis  yang  efektif  untuk pengguna bahasa Inggris 

sebagai   bahasa   asing.   Mahasiswa   diharapkan   mampu   menguraikan, 
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menyusun draft pertama; menulis dan merevisi: dan menyunting instruksi 

dalam konteks pariwisata. 
 
 

 
MKKP 25044 

 
Interpreting 

SKS Syarat 
 

3  

Interpreting merupakan mata kuliah lanjutan dari Translation. Dalam mata 

kuliah ini mahasiswa dilatih untuk mampu menterjemahkan secara bilingual 

dari sumber audio yang didengarnya. Kemampuan mencatat, mengurutkan, 

mencari kata kunci, dan mendeskripsikan kembali akan dilatih selama 

perkuliahan. Di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat 

mendemonstrasikan kemampuan Interpreting yang telah mereka kuasai. 
 

 

 
MKKP 25045 

 

English for Young 

Learners 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan program pembelajaran 

bahasa Inggris untuk anak-anak sebagai wawasan, pengetahuan, kesadaran 

dan  keterampilan.  Topik  yang  dibahas  meliputi  konteks  pembelajaran 

bahasa Inggris untuk anak-anak di Indonesia, bagaimana anak-anak belajar 

bahasa, perkembangan bahasa anak-anak, karakteristik anak-anak sebagai 

pembelajar bahasa, pengembangan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak- 

anak, sumber belajar dan teknologi pembelajaran untuk anak-anak, penilaian 

pembelajaran untuk anak-anak. Perkuliahan dilaksanakan melalui kegiatan 

observasi lapangan, tugas terstruktur baik di dalam dan di luar kelas. 

Penilaian didasarkan pada partisipasi kelas, tugas, dan ujian semester akhir. 
 

 

 
MKKP 26046 

 
English for Business 

SKS Syarat 
 

3  

Merupakan  mata  kuliah  pilihan  bagi  mahasiswa  yang  memilih  bidang 

keahlian kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk 

menguasai konsep teoritis bahasa yang digunakan untuk kepentingan bisnis 

meliputi kosakata, stuktur bahasa dan konteks berbahasa dalam dunia 

manajemen.  Melalui   mata   kuliah   ini   diharapkan   mahasiswa   mampu 
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memberikan  pembelajaran   dalam   menggunakan  bahasa   Inggris   guna 

kepentingan bisnis dengan memanfaatkan IPTEKS. 
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Mata Kuliah Keahlian Program Studi – MKKP Pendidikan 

Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 
 

 
MKKP31001 

 
Atletik (Track) 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahas mengenai teori dan praktek mengenai mengenai 

cabang olahraga atletik nomor tranck atau lintasan. Dalam perkuliahan ini 

akan dibahas mengenai dasar-dasar gerak lari, jalan, dan lompat. 
 

 

 
MKKP31002 

 
Anatomi Tubuh 

SKS Syarat 
 

3  

Mata  kuliah  anatomi  tubuh  manusia  mempelajari/  membahas  tentang 

struktur tubuh manusia yang berkaitan dengan fungsi lokomasi (gerakan 

tubuh khususnya saat melakukan aktifitas olahraga ) serta ukuran-ukuran 

tubuh manusia (yang berkaitan dengan upaya menempatan individu sesuai 

cabang olahraga). Pada kuliah ini akan dibahas tentang osteologi ( ilmu 

tentang  tulang  manusia ),  arthologi (ilmu  tentang  persendian), myology 

(ilmu tentang otot dan fungsinya), Extremitas Superior; Extremitas Inferior; 

Batang Tubuh (Trunkus). 
 

 

 
MKKP31003 

Dasar Dasar Ilmu 

Kepelatihan Olahraga 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini merupakan dasar mahasiswa dalam mengikuti matakuliah 

lanjutan yang berhubungan dengan ilmu kepelatihan .Materi dalam 

matakuliah ini memiliki ruanglingkup yang membahas aspek pelatih , 

atlit,prinsip- prinsip pelatih dan aplikasi ilmu-ilmu pengetahuan yang 

berhubungan  langsung  dalam  proses  melatih     dalam  cabang  olahraga 

.Kususnya ke  sekolah   ,  periode umur latihan,periode umur  fisiolagio , 

Prinsip2 latihan, Prinsip2 beban , Prinsip lat Psikologi,Periode lat,fisik,tekik, 

taktik,psikologi, jenis2  latihan,Penurunan berat  badan  ,  menaikian  berat 

badan Pengencangan Badan ,Pembentukan Badan,olahraga anak dan lansia. 
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MKKP31004 
 

Senam Dasar 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP31004 

Dalam perkuliahan ini dibahas dasar rangkaian latihan senam lantai berisi 

tentang Pengertian,Sejarah Fasilitas senam Gerak dasar   ,Roll depan,Roll 

belang,dan macam – macam keseimbangan   ,dan tehnik   latihan dan 

peraturan perlombaan senam melalui kuliah teori dan prktek. Tujuanya agar 

mahasiswa mampu melaksanakan gerak dasar senam. 
 

 

 
MKKP32005 

 
Senam Lanjutan 

SKS Syarat 
 

2  

Dalam perkuliahan ini rangkean latihan senam lantai, keseimbangan dan 

senam irama perkuliahan ini juga membahas peratun perlombaan, teori dan 

senam Aerobik serta teori dan praktek organisasi dan pertandingan. 
 

 

 
MKKP32006 

 
Bola Voli Dasar 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang konsep dasar dalam permainan bola voli, macam – macam teknik 

dasar dalam permainan bola voli (servis, passing, smash dan block), sarana 

dan prasarana dalam permainan bola voli, taktik dan formasi yang biasa 

diterapkan kedalam permainan bola voli.Bola Voli Lanjutan 
 

 
 

MKKP32007 
 

Renang Dasar 
SKS Syarat 

 

2  

Pembelajaran  dan  penguasaan  materi  renang  mulai  dari  etika  renang, 

pengenalan air, dan macam – macam teknik gaya renang.ajaran dan 

penguasaan materi renang mulai dari etika renang, pengenalan air, tahapan 

belajar renang, dan gaya – gaya renang (dalam mata kuliah dasar ini yang 

dipelajari adalah gaya renang gaya bebas dan gaya punggung). 
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MKKP32008 
 

Aplikasi Komputer 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah ini berisiskan tentang tahapan-tahapan cara kerja computer, 

bagian-bagian pentingdari sebuah computer dan masing-masing fungsinya, 

uraian dan contoh disertai dengan Tanya jawab terkait operating system 

pada computer. Pengenalan dan pemahaman mengenai Microsoft office 

word, Microsoft office power point, Microsoft excel, penggunkaan SPPS 

dan browsing artikel jurnal. 
 

 
 

MKKP32009 
 

Ilmu Faal 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah ini membahas mengenai organ dan fungsi organ pada tubuh 

serta mempelajari tentang sistem – sistem yang melibatkan organ – organ 

pada tubuh, diantaranya, Sistem Pencernaan, Sistem Saraf, Sistem peredaran 

Darah, Sistem Pernapasan/Respirasi, Sistem Sirkulasi, Sistem Ekskresi, 

Sistem gerak, Sistem Reproduksi, Sistem Integumen dan Sistem Hormon. 
 

 
 

MKKP32010 
 

Atletik (Field) 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP31001 

Mata kuliah ini membahas mengenai teori dan praktek mengenai cabang 

olahraga atletik nomor field  atau lapangan. Dalam perkuliahan ini  akan 

dibahas mengenai dasar-dasar. 
 

 
 

MKKP33011 
 

English for Sport 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKU32008 

Mata  kuliah  ini  membahas  tentang  beragam  istilah-istilah  dalam  dunia 

Olahraga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dengan mempelajari mata 

kuliah ini mahasiswa program studi Olahraga diharapkan dapat memiliki 

kemampuan memahami dunia Olahraga yang tertulis dan diucapkan dalam 

Bahasa  Inggris.  English  for  Sports  bertujuan  untuk  mengembangkan 
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kemampuan menterjemah mahasiswa yang didukung oleh pemahaman 

tentang struktur kalimat dan kosa kata dalam dunia Olahraga. Mahasiswa 

juga diharapkan dapat menulis dan mengucapkan istilah-istilah dalam dunia 

Olahraga ke dalam Bahasa Inggris secara benar. 
 

 
 

 
MKKP33012 

 
Bola Voli Lanjutan 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP32006 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang 

peraturan yang berlaku dalam permainan bola voli, praktek perwasitan yang 

meliputi tanda isyarat tangan pada wasit, tugas dan tanggung jawab seorang 

wasit,  pergantian pemain dalam permainan bola  voli,  dan  cara  mengisi 

scoresheet 
 

 
 

MKKP33013 
 

Renang Lanjutan 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP32007 

Pembelajaran  dan  penguasaan  materi  renang  mulai  dari  etika  renang, 

pengenalan air, dan macam – macam teknik gaya renang. 
 

 
 

MKKP33014 
 

Sepak bola Dasar 
SKS Syarat 

 

2  

Mata  kuliah  sepak  bola  dasar  merupakan  mata  kuliah  yang  membahas 

mengenai sejarah, etika, peraturan serta konsep-konsep dasar teknik bermain 

Sepakbola. Diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah, etika, 

peraturan serta dasar-dasar teknik bermain Sepakbola 
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MKKP33015 
 

Bola Basket Dasar 
SKS Syarat 

 

2  

Mata  kuliah bola  basket  dasar  merupakan mata  kuliah  yang  membahas 

mengenai sejarah, etika, peraturan serta teknik dasar dalam bermain bola 

basket 
 

 
 

MKKP33016 
Pembelajaran Motorik 

olahraga 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mmebekali mahasiswa dengan 

pemahaman tentang gerak , pola gerak, keterampilan gerak, serta dasar- 

dasar pengelompokkan gerak. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 

mengenai  konsep  dasar  perkembangan  motoric,  tahapan  perkembangan 

gerak manipulatif pada anak, pembelajaran dan metode gerak manipulative 

serta evaluasi perkembangan gerak motoric pada anak. 
 

 
 

MKKP33017 
Perkembangan Peserta 

Didik 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini mempelajari konsep perkembangan secara umum dan 

hubungannya dengan perkembangan secara umum dan hubunganya dengan 

perkembangan perserta didik, teori perkembangan ,prinsip- prinsip 

perkembangan manusia, serta mempelajari perkembangan fisik, intelektual, 

emosi, sosial dan moral dengan implikasinya pada pendidikan di preodisasi 

perkembangan manusia daripranatal dan lanjut usia. 
 

 
 

MKKP33018 
Sejarah Dan Filsafat 

Olahraga 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini mempelajari tentang olahraga dalam pembahasan Ontology, 

aksiologi, epistimologi, pengetahuan sejarah perkembangan olahraga di 

sekolah dari masa ke masa, beberapa dimensi dalam perkembangan olahraga 

sepanjang  masa,  peranan  olahraga  dalam  pembangunan  bangsa,  konsep 
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dasar dalam olahraga, penalaran moral dalam olahraga, strategi penalaran 

untuk perilaku fair play, perubahan nilai dalam olahraga, dan perbedaan 

prinsip pokok pandangan berbagai aliran filsafat terhadap olahraga serta 

pembahasan tentang isu-isu penjas dan olahraga terkini. 
 

 
 

 
MKKP33019 

 
Psikologi Olahraga 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini membahasa sejarah singkat psikologi olahraga, konsep dasar 

psikolog dan psikologi olahraga, pendekatan dalam psikologi olahraga, 

kepribadian dalam olahraga factor-faktor dalam pembentukan kepribadian 

dan mental training, relaksasi, mental toughtness, anciety, depresi, setres 

dan penaggulannya. Kepribadian pelatih, atlet dan pembinanya. Penanganan 

atlet  yang  bermasalah,  kesehatan  mental  dan  olahraga,  motivasi  dalam 

penjas dan olahraga, mendorong manusia berolahraga, prinsip dan aplikasi 

teori atribusi dalam penjas dan olahraga 
 

 
 

MKKP34020 
Strategi Dan Model 

Pembelajaran penjas 

SKS Syarat 
 

2  

Matakuliah  ini  mengkaji  dan  menganalisis  hakikat  dan  mana  strategi 

pembelajaran, mengidentifikasi berbagai upaya menata faktor eksternal agar 

terjadinya pembelajaran yang efektif, efisien dan berarah tujuan untuk 

mencapai  hasil  belajar  yang  optimal.  Menganalisis  taksonomi  variabel 

dalam  pembelajaran khususnya  di(tujuan  pembelajaran dan  karakteristik 

bidang studi, kendala, karakteristik peserta didik. Strategi pengorganisasian 

pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, strategi pengelolaan 

pembelajaran). Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, 

pemanfaatan sumber belajar baik yang didesain maupun non desain untuk 

strategi pembelajaran pembelajaran. Berbagai contoh penyusunan strategi 

pembelajaran dan contoh-contoh praktek terbaik dalam implementasi (best 

practice) tentang strategi pembelajaran. Pemahaman karakteristik internal 

peserta didik, dan upaya pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar, 

Menganalisis kasus-kasus strategi pembelajaran di lapangan 
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MKKP34021 
 

Tes Dan Pengukuran 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah tes pengukuran pendidikan jasmani berisi tentang konseptes, 

pengukuran, dan evaluasi, prosedur penyusunan tes dalam pendidikan 

jasmani, konsep tentang validitas, reliabilitas dan objektivitas tes beserta 

metode-metode estimasinya serta melaksanakan praktik beberapa tes 

kesegaran jasmani 
 

 
 

MKKP34022 
 

Sport Massage 
SKS Syarat 

 

2  

Massage olahraga memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan praktek massage olahraga 

yang dilakukan pada masa latihan, sebelum bertanding/ berlomba saat dan 

sesudah bertanding/ berlomba termasuk pada perawatan cedera olahraga 
 

 
 

MKKP34023 
 

Sepak Bola Lanjutan 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP33014 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan mata kuliah yang membahas tentang 

metodik atau cara mengajar berbagai macam etika, peraturan serta konsep- 

konsep dasar teknik , serta perwasitan dalam bermain sepak bola. 
 

 
 

MKKP34024 
 

Bola Basket Lanjutan 
SKS Syarat 

 

2 
 

MKKP33015 

Mata kuliah bola basket lanjutan merupakan mata kuliah yang membahas 

mengenai  perwasitan  dan  bagaimana  cara  mengajar  dalam  cabang  bola 

basket. 
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MKKP34025 
 

Manajemen Olahraga 
SKS Syarat 

 

3  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa 

tentang konsep dasar manajemen serta pengaplikasian manajemen kedalam 

olahraga. Perencanaan dan penyelenggaraan pertandingan atau event 

olahraga, membuat sistem pertandingan; dan mengelola organisasi olahraga. 
 

 
 

MKKP34026 
Pencegahan Dan 

Perawatan Cedera 

SKS Syarat 
 

2  

Dalam perkuliahan ini memepelajari model-model konsep transmisi, 

transaksi, dan transformasi, model – model pencegahan cedera, pemanasan 

,inti penutup jenis2 , cedera ( tulang ,otot, ligament, system energy ) dan 

pencegaha dan perawatan inflamasi dereksi cedera penenganan otot cedera , 

peran massage. 
 

 
 

MKKP34027 
 

Ilmu Gizi Olahraga 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah ini  mempelajari dan  membahas peran Gizi  dalam  olahraga 

meliputi unsur-unsur Gizi  pada  makanan,  metabolisme energi,  penilaian 

status Gizi dan kebutuhan Gizi atlit, serta perencanaan kebutuhan Gizi atlit. 

Gizi dan perkembangan manusia ,periode gizi Food recall diet (atlet,turun 

naik berat badan ) penemuan hidrasi saat tanding gizi saat sebelum saat dan 

sesudah pertandingan dan suplenen (isu dan penbahasan ) doping ,kelainan 

pola makan ,penyajian makanan dan budaya makanan dan budaya makanan 

atlit gizi, wanita dan olahraga 
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MKKP34028 
 

Aktivitas Ritmik 
SKS Syarat 

 

2  

Dalam perkuliahaan ini dibahas langkah dasar, posisi tangan, arah gerak, 

irama, dan koreografi senam aerobik low impact, high impact, dan 

comborobic ; latihan beban untuk otot-otot upper body dan lower body 

dengan menggunakan alat tongkat, handuk dan dumbbell. Perkuliahaan ini 

juga membahas beberapa senam kebugaran jasmam yang mutakhir. 
 

 
 

MKKP35029 
Metodologi Penelitian 

Dasar 

SKS Syarat 
 

2  

Mata  kuliaj  ini  akan  membahas  tentang  hakikat  penelitian  pendidikan 

model-model pendekatan penelitian pendidikan ( kualitatif dan kuantitatif ) 

secara mendasar. 
 

 
 

MKKP35030 
Evaluasi Pembelajaran 

Penjas 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan penilaian dalam pendidikan 

jasmani berdasarkan kinerja yang terkait dengan perolehan keterampilan 

motoric, kaitan evaluasi, tes dan pengukuran; assessment dan evauasi 

olahraga untuk penjas; assessment dan evaluasi olahraga untuk prestasi; 

assessment penjas dalam perspektif kurikulum di sekolah dan 

pengembanagan instrument assessment. 
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MKKP35031 
Pendidikan Kesehatan 

Sekolah 

SKS Syarat 
 

2  

Mata kuliah ini memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip cara hidup sehat ditingkat sekolah 

dasar dan lanjytan seuai dengan masalah-masalah kesehatan yang 

dihadapinya selama pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Pemahaman 

kesehatandan kebersihan lingkungan, pengenalan dini tentang gangguan 

kesehatan,  pengertian  hidup  sehat,  usaha  kesehatan  sekolah  (UKS)  dan 

usaha peningkatan kesehatan sekolah. 
 

 
 

MKKP35032 
Pendidikan Jasmani 

Adaptif 

SKS Syarat 
 

2  

Dalam mata kuliah ini dibahas tentang sikap masyarakat terhadap kecacatan, 

peningkatan perhatian masyarakat terhadap orang cacat, pengertian anak 

cacat, tujuan pendidikan jasmani adaptif, peran dan fungsipenjas adaptif, 

jenis-jenis kecacatan, factor-faktor penyebab kecacatan, materi dan program 

penjas adaptif, pembelajaran individu, metode pembelajatan, pengembanagn 

strategi pembelajaran, pembelajaran efektif, mengajar keterampilan kognitif, 

konsep-konsep pembelajaran, programpemecahan masalah melalui penjas, 

aktivitas melatih memori, mendorong kreatifitas siswa, perkembangan 

bahasa, verbalisasi oleh para siswam identifikasi dan pemberian nama, 

penguat konsep bahasa melalui gerakan, penggunaan saluran sensor, 

menggunakanpermainan bahasa sosialisasi dan pembelajaran efektif 
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MKKP35033 
 

Olahraga Tradisional 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah ini membahas mengenai permainan tradisional dari tiap-tiap 

daerah yang ada di seluruh Indonesia, permainan tradisional di beberapa 

negara lain. Mahasiswa dapat memperaktekkan dan menerapkan permainan 

tersebut dalam kehidupan keseharia Mata kuliah ini membahas mengenai 

permainan tradisional dari Kalimantan barat, permainan tradisional di 

beberapa negara lain. Mahasiswa dapat mengKlasifikasi olahraga tradisional 

di daerah asal masing-masing individu, nilai dan unsur yang ada dalam 

olahraga tradisional, penggunaan olahraga tradisional dalam pembelajaran 

penjas di sekolah 
 

 
 

MKKP35034 
 

Biomekanika Olahraga 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah ini mempelajari tentang bentuk dan macam- macam gerakan 

manusia dalam olahraga atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan 

menganalisis gerakan olahraga tersebut untuk dimengerti. Materi yang 

dipelajari dalam mata kuliah ini difokuskan kepada prinsip anatomis yang 

berhubungan dengan gerak tubuh. 
 

 
 

MKKP35035 
Sarana Dan Prasarana 

Olahraga 

SKS Syarat 
 

2  

Mata  kuliah  ini  memberikan pengetahuan tentang  sarana  dan  prasarana 

dalam perspektif pendidikan jasmani, keterampilan membuat sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani dalam berbagai produk kreativitas dan 

modifikasi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan jasmani, dan 

identifikasi permasalahan sarana dan prasarana pendidikan jasmani serta 

keanekaragaman sarana dan prasarana dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani model pembelajaran pendekatan taktik 
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MKKP36040 
Pengembangan Media 

Pembelajaran Penjas 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini akan dibahas tentang pengembangan pembelajaran media 

pembelajaran penjas yang dilaksanakan secara teori dan praktek maupun 

studi dokumentasi ke lapangan. Bahan ajar ini meliputi : pengertian, manfaat 

dan jenis-jenis media pembelajaran pendidikan jasmani, optimalisasi 

pengguanakan media pembelajaran, membuat dan merancang dengan 

mengguanakan media pembelajaran penjas. 
 

 
 

MKKP36041 
 

Pendidikan Rekreasi 
SKS Syarat 

 

2  

Mata  kuliah  ini  mempelajari  tentang  pengertian  dan  pemahaman 

olahraga rekreasi; Teori dan praktek berbagai jenis olahraga rekreasi, 

dan olahraga tradisional; Klasifikasi & Pengembangan Karir Bidang 

Rekreasi   di sekolah dan Luar Sekolah; Pengembangan Program 

Olahraga Rekreasi;  Teori dan Praktek pengelolaan kegiatan olahraga 

rekreasi/wisata 
 

 
 

MKKP36042 
Analisis Kurikulum 

Penjas 

SKS Syarat 
 

3  

Mata kuliah ini memaparkan konsep belajarn dan guru sebagai pembejaran 

pada mata pelajar penjaskesrek di sekolah. Substansi mata kuliah ini berisi 

pemaparan tentang : kurikulum dalam system pendiidikan nasional, 

pengembanagan kurikulum, KBK, KTSP, konsep pembelajaran, rancangan 

pembelajaran, konsep dasar kurikulum, kurikulum penjas, dan implementasi 

kurikulum 2013 
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MKKP36043 
Metodologi Penelitian 

Lanjutan 

SKS Syarat 
 

2 
 

MKKP35029 

Mata kuliah ini  merupakan mata kuliah lanjutan yang pada sebelumnya 

sudah mempelajari tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya 

akan   mempelajari   tentang   prosedur   atau   langkah-langkah   penelitian, 

metode-metode yang digunakan dalam penelitian ( penelitian historis, 

penelitian deskriptif dan penelitian eksperimen), populasi dan sampel 

penelitian, landasan teori , rumusan, hipotesis penelitian, teknik dan 

instrument pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan 

pelaporan hasil penelitian. Disini mahasiswa akan dapat belajar menulis 

proposal. 
 

 
 

MKKP36042 
 

Statistika 
SKS Syarat 

 

3  

Mata kuliah ini membahas tentang peranan statistic dalam kegiatan ilmiah, 

teknik-teknik   statistic,   ukuran   tendensi   sentral,   ukuran   variabilitas, 

distribusi,   analisis   data,   regresi,   anava,   statistic   diskriptif,   statistic 

inferensial, pengujian hipotesis parametric, pengenalan statistic non 

parametric yang berhubungan dengan penelitian keolahragaan 
 

 
 

MKKP36046 
 

Micro Teaching 
SKS Syarat 

 

2  

Mata kuliah pembelajaran micro teaching ini  membahas pengertian dan 

langkah-langkahtentang observasi  dan  pembelajaran  micro,  keterampilan 

bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan melakukan 

variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup, 

keteramilan membimbing diskusi kelompok besar dan kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 
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Mata Kuliah Pilihan Program Studi Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan & Rekreasi 
 

 
MKKP35036 

 
Pembelajaran Judo 

SKS Syarat 
 

2  

Dalam mata kulian ini akan membahas mengenai sejarah singkat Judo di 

dunia dan Indonesia. Sikap didalam Judo ada beberapa sikap yakni   sikap 

berdiri,sikap duduk ,sikap berdiri biasa ,sikap bertahan dan sikap bertahan. 

Dan tehnik lanjutan Judo. Peratuan perdatandingan judo diadakan antara 

perorangan danjuga beregu.Beberapa kompetisi membagi pertandingan 

menjadi 8 katagori, berdasarkan berat badan tubuh. Kopentasi lain membagi 

pertandingan berdasarkan tingkatan dan umur dan satuan pertandingan Judo 

berlangsung 3 - 20 menit. 
 

 
 

 
MKKP35037 

 
Tenis Lapangan 

SKS Syarat 

  

Mata  kuliah  ini  mengharapkan  mahasiswa  mampu  bermain  tenis  dan 

memahami secara  teori,  serta  mampu  memimpin jalannya pertandingan. 

Dalam kuliah teori akan membahas mengenai; Sejarah Permainan Tennis, 

Peraturan Permainan dan  Perwasitan serta  cara  pengisian scoring sheet. 

Dalam kuliah praktik akan mempelajari jenis-jenis grip, teknik dasar, 

pukulan variasi, dan memimpin jalannya pertandingan 
 

 

 
MKKP35038 

 
Tenis Meja 

SKS Syarat 

  

Mata kuliah ini mempelajari pemahaman tentang konsep dasar permainan 

tenis  meja; bermain tenis meja; mewasiti permainan tenis meja. Teknik 

dasar permainan: cara berdiri, grip, teknik memukul, olah kaki, serta 

perwasitan dalam permainan tenis meja. 
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KURIKULUM PRODI PJKR 
 
 

 
 

MKKP35039 
 

Petanque 
SKS Syarat 

  

Matakuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang membahas mengenai 

teknik dan strategi bermain petaque dan penerapan nilai nilai olahraga yang 

terkandung di dalamnya 
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