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BAB I 

PROFIL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS PEKALONGAN 

 

A. Visi Misi dan Tujuan FKIP Unikal 

1. Visi Fakultas 

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang unggul dalam ilmu 

pendidikan dengan penciri profetik bereputasi nasional pada tahun 2035” 

Paradigma profetik adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis keteladanan dengan 

tujuan membentuk institusi yang ilmiah, kritis, dan transformatif. 

Unsur 1: Terwujudnya lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) unggul dengan 

landasan nilai profetik di Jawa Tengah bagian pesisir utara. 

Unsur 2: Terselenggaranya pendidikan profetik yang selaras dengan dinamika masyarakat 

Jawa Tengah bagian pesisir utara. Penjelasan unsur visi adalah sebagai berikut.  

1. Terwujudnya lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) unggul di Jawa 

Tengah adalah kondisi dimana FKIP Universitas Pekalongan secara institusi mampu 

bersaing dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. 

2. Terwujudnya pusat pengembangan pendidikan profetik yang selaras dengan dinamika 

masyarakat Jawa Tengah bagian pesisir adalah semua kegiatan akademik dan non-

akademik di FKIP Universitas Pekalongan menitikberatkan untuk membentuk karakter 

ideal calon tenaga kependidikan melalui pendidikan profetik. 

 

2. Misi Fakultas 

a. Melaksanakan pendidikan yang kritis transformatif  

b. Melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat   

c. Melaksanakan kerjasama mutual dilingkup lokal, nasional, dan kawasan.  

 

3. Tujuan Fakultas 

Misi 1  

a. Menghasilkan perencanaan pembelajaran yang kritis dan transformatif   

b. Menghasilkan proses dan evaluasi pembelajaran  yang bermutu 

c. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing ditingkat nasional dan kawasan  

Misi 2 

a. Menghasilkan perencanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat  yang bermutu  

b. Menghasilkan proses dan evaluasi riset dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu  

c. Menghasilkan luaran riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

aksesibel  
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Misi 3 

a. Menghasilkan perencanaan kerjasama yang bermutu  

b. Menghasilkan proses dan evaluasi kerjasama yang bermutu  

c. Menghasilkan luaran kerjasama yang mutual antara para pihak baik tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional  

 

B. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 

1. Visi PBI 

Menjadi program studi yang unggul dalam ilmu pendidikan bahasa inggris dengan penciri 

profetik bereputasi nasional pada tahun 2035 

2. Misi PBI 

a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran bahasa inggris yang kritis transformatif  

b. Melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa 

inggris yang relevan dengan kebutuhan masyarakat   

c. Melaksanakan kerjasama tridharma yang bermutu dengan pemangku kepentingan  

3. Tujuan PBI 

Misi 1  

a. Menghasilkan perencanaan pembelajaran pendidikan bahasa inggris yang kritis dan 

transformatif   

b. Menghasilkan proses dan evaluasi pembelajaran pendidikan bahasa inggris  yang 

bermutu 

c. Menghasilkan lulusan bahasa inggris yang berdaya saing ditingkat nasional  

Misi 2 

a. Menghasilkan perencanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat  yang bermutu 

dibidang pendidikan bahasa inggris 

b. Menghasilkan proses dan evaluasi riset dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu dibidang pendidikan bahasa inggris 

c. Menghasilkan luaran riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

aksesibel dibidang pendidikan bahasa inggris 

Misi 3 

a. Menghasilkan perencanaan kerjasama yang bermutu  

b. Menghasilkan proses dan evaluasi kerjasama yang bermutu  

c. Menghasilkan luaran kerjasama yang bermutu antara para pihak baik tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional 
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C. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI 

1. Visi PBSI 

Menjadi program studi yang unggul dalam ilmu pendidikan bahasa dan sastra indonesia 

dengan penciri profetik bereputasi nasional pada tahun 2035 

2. Misi PBSI 

a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra indonesia yang kritis 

transformatif  

b. Melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa 

dan sastra indonesia yang relevan dengan kebutuhan masyarakat   

c. Melaksanakan kerjasama tridharma yang bermutu dengan pemangku kepentingan  

3. Tujuan PBSI 

Misi 1  

a. Menghasilkan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra indonesia yang kritis dan 

transformatif   

b. Menghasilkan proses dan evaluasi pembelajaran pendidikan bahasa dan sastra 

indonesia  yang bermutu 

c. Menghasilkan lulusan bahasa dan sastra indonesia yang berdaya saing ditingkat 

nasional  

Misi 2 

a. Menghasilkan perencanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat  yang bermutu 

dibidang bahasa dan sastra indonesia 

b. Menghasilkan proses dan evaluasi riset dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu dibidang bahasa dan sastra indonesia 

c. Menghasilkan luaran riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

aksesibel dibidang bahasa dan sastra indonesia 

Misi 3 

a. Menghasilkan perencanaan kerjasama yang bermutu  

b. Menghasilkan proses dan evaluasi kerjasama yang bermutu  

c. Menghasilkan luaran kerjasama yang bermutu antara para pihak baik tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional 

 

D. Program Studi Pendidikan Matematika (PMTK) 

1. Visi  PMTK 

Menjadi program studi yang unggul dalam ilmu pendidikan matematika dengan penciri 

profetik bereputasi nasional pada tahun 2035 

 

2. Misi PMTK 

a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang kritis transformatif  
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b. Melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan 

matematika yang relevan dengan kebutuhan masyarakat   

c. Melaksanakan kerjasama tridharma yang bermutu dengan pemangku kepentingan 

 

3. Tujuan PMTK 

Misi 1  

a. Menghasilkan perencanaan pembelajaran pendidikan matematika yang kritis dan 

transformatif   

b. Menghasilkan proses dan evaluasi pembelajaran pendidikan matematika  yang 

bermutu 

c. Menghasilkan lulusan pendidikan matematika yang berdaya saing ditingkat nasional  

 

Misi 2 

a. Menghasilkan perencanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat  yang bermutu 

dibidang pendidikan matematika 

b. Menghasilkan proses dan evaluasi riset dan pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu dibidang pendidikan matematika 

c. Menghasilkan luaran riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

aksesibel dibidang pendidikan matematika 

Misi 3 

a. Menghasilkan perencanaan kerjasama yang bermutu  

b. Menghasilkan proses dan evaluasi kerjasama yang bermutu  

c. Menghasilkan luaran kerjasama yang bermutu antara para pihak baik tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional 
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E. STRUKTUR ORGANISASI 
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1. Tugas dan Fungsi  

Tugas dan fungsi pejabat dilingkungan FKIP ini diatur dalam, 1) statuta, 2) deskripsi kerja 

unikal, 3) peraturan fakultas, 4) keputusan dekan. 

2. Senat Fakultas 

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang 

mempunyai wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk 

Fakultas yang bersangkutan.Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang 

Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya. 

Tugas Pokok Senat adalah : 

1) Merumuskan kebijakan akademik fakultas dan program studi 

2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

dosen. 

3) Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas. 

4) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik 

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1). 

5) Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon-calon yang 

diusulkan menjadi pimpinan fakultas. 

6) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

7) Mengkaji, menyempurnakan, dan menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja 

fakultas kepada rektor. 

8) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. 

9) Memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Dekan dalam proses pengangkatan 

jabatan Wakil Dekan dan usulan kenaikan pangkat jabatan Fungsional Edukatif  

10) Menanggapi dan memutuskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik 

dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat mencemarkan nama baik fakultas/universitas, 

yang dilakukan dosen atau mahasiswa.  
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11) Memberikan keputusan untuk menyampaikan masalah yang tidak dapat diatasi di 

tingkat fakultas kepada Senat Universitas untuk ditangani penyelesainnya. 

12) Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan yang diajukan oleh Pimpinan 

Universitas untuk memperoleh tanggapan dan saran Senat Fakultas. 

 

3. Unsur Pimpinan 

1) Fakultas dipimpin oleh Dekan. 

2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa 

3) Dalam melaksanaan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan, yaitu : 

a. Wakil Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil DekanI 

b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, sarana prasarana, kepegawaian, dan 

keuangan, selanjutnya disebut Wakil Dekan II. 

c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Dekan III. 

4) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan 

5) Tugas Wakil Dekan adalah  

a. Wakil Dekan I mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. 

b. Wakil Dekan. II mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan administrasi umum, ketenagaan, dan keuangan 

c. Wakil Dekan. III mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat ekstra kurikuler, dan dalam hal yang 

berkaitan dengan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan, 

dan alumni. 

6) Fungsi Wakil Dekan 

a. Wakil Dekan. I berfungsi mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan fakultas yang 

meliputi: 

1. Perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan 

2. Perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan pendidikan dan pengajaran serta 

penelitian. 
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3. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti 

4. Penyusunan program dalam rangka pengembangan daya penalaran mahasiswa. 

5. Perencanaan dan peksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan fakultas-

fakultas di lingkungan Universitas. 

6. Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengabdian 

masyarakat 

 

b. Wakil Dekan. II mempunyai fungsi mengawasi dan mengontrol ketertiban dan 

mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan fakultas meliputi:  

1) Pembinaan ketatausahaan. 

2) kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban. 

3) Pembinaan kepegawaian dan sumberdaya manusia 

4) Pengurusan keuangan 

5) Pengurusan perlengkapan dan sarana prasarana 

6) Pengolahan data yang menyangkut administrasi umum. 

 

c. Wakil Dekan. III mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan 

fakultas, yang meliputi : 

1) Pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap organisasi dan kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan. 

2) Pembinaan dalam kegiatan bimbingan penyuluhan bagi mahasiswa 

3) Pembinaan usaha-usaha untuk menghasilkan mahasiswa yang terampil di bidang 

pendidikan da pengajaran. 

4) Pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

5) Pelaksanaan kerjasama dengan fakultas di lingkungan Universitas dalam 

kegiatan-kegiatan bidang kemahsiswaan. 

6) Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat 

ektrakurikuler. 

7) Pelaksanaan tracer study alumni  
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4. Unsur Pelaksana  

a. Program Studi  

Program Studi dipimpin oleh Kepala Program Studi. Tugas pokok Kepalaprogram studi 

adalah: 

1) Memimpin dan melaksanakan pendidikan pada program studi 

2) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akademik, pembiayaan, 

sarana dan prasarana akademik, dan kemahasiswaan  

3) Mengelola administrasi akademik 

4) Membantu tugas dekan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operasional dibidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat  

5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada 

Dekan. 

 

b) Kelompok Dosen 

Kelompok Dosen beranggotakan beberapa orang tenaga pengajar (dosen) yang memegang 

mata kuliah satu tumpun. Kelompok dosen bertanggung jawab dalam pembinaan, 

pengkajian, dan pengembangan bidang studi yang menjadi kelompoknya. Jenis dan 

jenjang kepangkatan tenaga pengajar (dosen) diatur sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku.  

Tugas dan fungsi tenaga pengajar (dosen): 

1) Merencanakan dan mengembangkan mata kuliah yang diasuhnya. 

2) Menyusun silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Tugas  

3) Memberi kuliah dan ujian pada waktu yang ditentukan. 

4) Memberikan bimbingan dalam bidang akademik, khususnya yang menyangkut materi 

mata kuliah yang diasuh. 

 

c) Unit Laboratorium 

Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang bertanggungjawab kepada  

dekan. Tugas Kepala Laboratorium meliputi hal berikut. 
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1) Menyusun kegiatan administratif laboratorium 

2) Menyusun administrasi anggaran laboratorium 

3) Mempersiapkan sarana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan praktikum. 

 

d) Unit Praktikum 

Unit praktikum dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada dekan 

melalui Wakil Dekan I. Tugas pokok Ka. Unit Praktikum adalah berikut. 

1) Menyusun kegiatan administratif praktikum 

2) Menyusun administrasi anggaran praktikum 

3) Mempersiapkan sarana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan praktikum  

 

e) Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) 

Penjaminan mutu pada FKIP Unikal diatur dalam sistem penjaminan mutu internal atau 

SPMI Universitas Pekalongan. UPMF dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas  

1) Mengawasi pelaksanaan standar mutu internal tingkat fakultas  

2) Mengevaluasi pelaksanaan standar mutu internal tingkat fakultas  

3) Memberikan saran dan rekomendasi atas keterlaksanaan standar mutu internal tingkat 

fakultas  

 

5. Unsur Pelaksana Administrasi 

Pelaksana administrasi adalah kelompok tenaga administratif pada Bagian Tata Usaha yang 

bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan fakultas.  

1. Tata Usaha  

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.Kepala Tata Usaha 

bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan II. Kepala Tata Usaha membawahi 

tiga staf, yaitu : 

a. Staf bagian Akademik  

b. Staf  bagian Umum dan Perlengkapan 

c. Staf  bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni 
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Tugas Kepala Bagian Tata Usaha yang tercantum dalam job descritption universitas 

pekalongan adalah membuat perencanaan, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, dan 

menilai pelaksanaan staf serta memberi layanan di lingkungan fakultas dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi  

a. Menyusun rencana kerja, pedoman kerja dan membagikan tugas-tugas kepada staf 

bagian sesuai dengan bidang kerjanya. 

b. Membina dan mengkoordinasikan staf dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta 

suasana kerja yang serasi dan baik. 

c. Menilai prestasi kerja staf  bagian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karier. 

d. Melaksanakan urusan kepegawaian fakultas berdasarkan ketentuan yang berlaku 

e. Melaksanakan administrasi akademik di lingkungan fakultas. 

f. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni di lingkungan 

fakultas 

Seperti terlihat pada Struktur Organisasi, FKIP mempunyai tiga program studi jenjang S1 

yang diuraikan sebagai berikut ini. 

Program studi Tahun terakhir akreditasi  Nilai 

Pendidikan Bahasa Inggris 2015 B 

Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

2015 B 

Pendidikan Matematika 2015 B 
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BAB II 

PEMBIMBING AKADEMIK 

 

A. Tugas Pembimbing Akademik (Dosen Wali) 

1. Dosen wali adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing 

mahasiswa pada kegiatan akademik 

2. Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga 

memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

3. Tugas dosen wali adalah: 

a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak 

mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan 

kebiasaan dan cara belajar yang efektif. 

b. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh 

mahasiswa. 

c. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa. 

d. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaanya ditetapkan oleh 

fakultas masing-masing 

e. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi 

serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat 

peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap 

evaluasi kepada ketua program studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan 

studi. 

f. Mengkonsultasikan mahasiswa ke Kepala Program Studi (Ka.Prodi) melalui prosedur 

yang berlaku apabila: 

1) Pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa < 2,00 

dan sks < 25. 

2) Pada akhir semester keenam, apabila indeks prestasi kumulatif yang dicapai 

mahasiswa <2,00 dan jumlah sks <70. 
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4. Kegiatan pembimbingan akademik dilakukan sebanyak tiga kali yaitu sebelum pengambilan 

mata kuliah, menjelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta dapat 

melakukan pembimbingan di luar waktu yang dijadwalkan dan dengan permasalahan tidak 

hanya masalah pendidikan tetapi juga memungkinkan melakukan konsultasi masalah lain 

yang dapat menunjang lancarnya studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 

B. Prosedur Tetap Perwalian 

1. Mahasiswa mencetak KHS melalui SIAKAD 

2. Mahasiswa menulis mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan yang 

ditempel di papan pengumuman fakultas/ website Fakultas dan Prodi sebagai dasar 

perencanaan studi pada semester berikutnya. 

3. Mahasiswa menghadap dosen walinya masing-masing untuk melakukan pembimbingan/ 

konsultasi akademik dengan membawa KHS, blanko KRS dan buku perwalian. 

4. Dosen wali melakukan pembimbingan terhadap mata kuliah yand dapat diambil, 

berdasarkan IP yang diperoleh pada semester sebelumnya. 

5. Mahasiswa mengisi KRS sebanyak 4 (empat) lembar. 

6. Dosen dan mahasiswa menandatangani KRS sebagai tanda persetujuan terhadap mata kuliah 

yang diambil pada semester tersebut. 

7. Mahasiswa meminta cap kepada bagian tata usaha fakultas pada tempat yang telah dibubuhi 

tanda tangan dosen wali 

8. Mahasiswa mengaktivasi KRS pada SIAKAD  

9. Mahasiswsa membayar biaya registrasi  

10. Mahasiswa melakukan input/ edit KRS online 

11. Mahasiswa menyerahkan KRS ke BAAKSI 

12. Jumlah beban studi maksimum yang boleh diambil setiap mahasiswa pada semester 

berikutnya ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi dari KHS semester sebelumnya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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Indeks Prestasi Jumlah SKS 

≥3,00  24 SKS 

2,50 – 2,99 21 SKS 

2,00 – 2,49 18 SKS 

1,50 – 1,99 15 SKS 

< 1,50 12 SKS 

 

13. Pengambilan mata kuliah tidak boleh melebihi ketentuan yang ada. 

14. Apabila dalam blangko KRS (setelah didisi) masih terdapat baris yang kosong, diberi garis 

penutup oleh Dosen Wali dan ditulis jumlah SKS yang diambil. 

15. Dosen wali melakukan aktivasi mahasiswa perwaliannya agar bisa mengisi Kartu Rencana 

Studi (KRS) 

16. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk sesuai dengan jumlah SKS yang 

disetujui oleh dosen wali 

17. Dosen wali melaporkan hasil konsultasi mahasiswa ke ka.Prodi apabila terdapat 

permasalahan. 

 

C. Sanksi Keterlambatan 

1. Bagi mahasiswa yang terlambat mengisi atau mengembalikan KRS ke BAAKSI sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dianggap cuti kuliah pada semester yang bersangkutan. 

 

D. Prosedur tetap Cuti Studi 

2. Setiap mahasiswa yang akan mengambil cuti datang ke BAAKSI untuk mengambil formulir 

cuti 

3. Mahasiswa menghadap dosen wali untuk melakukan bimbingan/ Konsultasi terkait cuti studi 

4. Dosen wali memberi saran dan pendapatnya, jika telah sepakat maka formulir 

ditandatangani oleh dosen wali and Dekan. 

5. Mahasiswa tetap melakukan pembayaran ke bank untuk registrasi 

6. Bank melakukan aktivasi atas nama mahasiswa yang telah melakukan pembayaran 
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E. Prosedur Tetap Pindah Kelas 

1. Setiap mahasiswa yang akan pindah kelas datang ke BAAKSI untuk mengambil formulir 

pindah kelas. 

2. Mahasiswa menghadap ka.Prodi untuk memberitahu dan meminta persetujuan untuk pindah 

kelas. 

3. Mahasiswa mengembalikan formulir ke BAAKSI dan Fakultas untuk arsip 

4. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah kembali pada kelas yang baru. 

 

F. Prosedur Tetap Pindah Program Studi 

1. setiap mahasiswa yang akan pindah kelas datang ke BAAKSI untuk mengambil formulir 

pindah program studi 

2. mahasiswa menghadap Ka.Prodi dan Dekan dari program studi lama untuk memberitahu dan 

meminta persetujuan untuk pndah program studi. 

3. Mahasiswa menghadap Ka.Prodi dan Dekan dari program studi baru untuk memberitahu dan 

meminta persetujuan untuk pindah program studi. 

4. Mahasiswa mengembalikan formulir ke BAAKSI dan Fakultas untuk arsip 

5. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah kembali pada program studi yang baru. 
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BAB III 

KURIKULUM 

A. Dasar Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi. Penyusunan dan implementasi kurikulum program studi berlandaskan hal-hal 

pokok sebagai berikut. 

Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIKAL disusun dengan memperhatikan 

beberapa ketentuan berikut 

1. Perpres no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

2. Permendikbud no.73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia 

bidang pendidikan tinggi 

3. Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud no. 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2020-2024 

 

Kurikulum yang berlaku di FKIP UNIKAL  sampai saat ini adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi 

(KPT) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disesuaikan dengan 

kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

Kurikulum Kampus Merdeka di FKIP UNIKAL diimplementasikan pada semester gasal Tahun 

Akademik 2020/2021 berdasarkan SK Rektor UNIKAL No. 195/KEP/A.48.01/FKIP/VII/2020 

Tentang Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka FKIP UNIKAL.   

 

B. Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka  

Merdeka Belajar/kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan 

otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari 
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birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka 

sukai. 

1. Kurikulum kampus merdeka belajar (MKBKM) ditempuh dengan mnyelesaikan beban 

belajar dalam bentuk Sistem Kredit Semester (SKS) 

2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu kesatuan program pendidikan yang ditetapkan 

berupa beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dengan bobot tertentu yang 

ditetapkan dalam bentuk satuan kredit semester (sks). Semester adalah satuan waktu terkecil 

yang menyatakan lamanya penyelenggaraan program untuk jenjang pendidikan yang 

ditetapkan selama enam bulan. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan 

untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan 

mahasiswa, dan besarnya beban tenaga pengajar dalam 

3. Untuk menyelesaikan studi, mahasiswa menempuh beban studi sebanyak 144 sks sampai 

150 sks;  

4. Beban belajar tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:   

a. Mengikuti paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester 

Pembelajaran di dalam Program Studi;   

b. Mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS Pembelajaran di 

luar Program Studi di lingkungan Universitas Pekalongan pada semester 5 (lima); dan   

c. Mengikuti 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS pembelajaran di 

luar Universitas Pekalongan pada semester 6 (enam)  dan semester 7 (tujuh) 

5. Proses Pembelajaran di luar Universitas Pekalongan  dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

kerja sama antara Universitas Pekalongan dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang 

terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.  

6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dilaksanakan di bawah 

bimbingan dosen. 

7. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat 

ditentukan oleh Rektor dan sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 

meliputi: 
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C. Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris 

a. Profil Lulusan 

 

 

 

 

 

 

Lulusan Prodi PBI yang menguasai kemampuan dan keterampilan untuk menjadi: A. Pendidik 
dalam bidang Bahasa Inggris di sekolah menengah B. Wirausahawan/wati (Enterpreneur) dalam 
bidang pendidikan); berdasarkan pada etika profetik 
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b. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Kompetensi  Ranah CPL  Kompetensi Tambahan  

A. Sikap & 
Kepribadian  

Sikap  1. bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; 

2. menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, moral, etika, 

profesionalisme, dan 

integritas akademik; 

3. menunjukkan sikap cinta 
tanah air dan bangsa; 

4. peduli, peka, dan mau 

berkontribusi untuk 

meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat; 

5. memahami, 

menghargai, dan 

menghormati 

keragaman sosial- 

budaya, agama, 

pendapat dan cara 

pandang orang lain; 

6. menunjukkan semangat 
daya juang dan 
kewirausahaan; 

7. bertanggungjawab pada 

profesi yang 

diamanatkan secara 

mandiri maupun 

kolaboratif; 

8. bersikap sebagai pribadi 

yang jujur, beretika, 

berakhlak mulia, dan 

menjadi teladan bagi 

peserta didik dan 

masyarakat; 

9. bersikap adaptif terhadap 
perkembangan jaman; 

10. bersikap bijaksana dalam 
kepemimpinan. 
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B. Penguasaan 
bidang ilmu & 
keahlian  

Pengetahuan 1. menguasai bahasa Inggris 

minimal setara dengan 

tingkat pos- intermediate 

untuk menciptakan 

komunikasi baik lisan 

maupun tertulis secara 

lancar, akurat, efektif, dan 

berterima. 

2. menguasai konsep 

linguistik (pengetahuan 

tentang kebahasaan) 

3. menguasai pemahaman 
dasar budaya dan sastra 
Inggris 

4. menguasai ilmu 

pendidikan dan metodologi 

belajar dan pembelajaran 

Bahasa Inggris yang 

meliputi pengelolaan dan 

pengembangan kurikulum, 

perencanaaan, penerapan, 

dan evaluasi pembelajaran, 

5. menguasai prinsip-prinsip 

dasar penelitian dalam 

kaitannya dengan memulai, 

merencanakan, mengatur, 

menerapkan, dan 

mengevaluasi tindakan 

1. Menguasai landasan 

& prinsip hukum 

dalam pendidikan  

2. Menguasai landasan 

dan praktik baik 

wirausaha dalam 

pendidikan  

3. Menguasai landasan 

dan praktik 

kesehatan 

lingkungan dalam 

pendidikan  

4. Menguasai praktik 

baik komunikasi 

publik dan personal 

branding 

   

C. Pemahaman 
Peserta didik 

6. menguasai karakteristik 

peserta didik, baik dalam 

hal fisik, psikologi, sosial, 

maupun budaya untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa 

Inggris secara optimal; 

7. menguasai teori dasar 
psikologi perkembangan 
dan psikologi pendidikan 

 

     

D. Pembelajaran 
yang mendidik  

Ketrampilan 
umum  

1. berpikir kritis, reflektif, dan 
inovatif 

2. menunjukkan tanggung 
jawab dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan sebagai bagian 
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dari warga dunia 
3. bekerja secara 

kolaboratif dan efektif 

dalam berbagai 

konteks dengan pihak 

lain 

4. melakukan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 

pengembangan 

profesional 

berkelanjutan 

5. menunjukkan keahlian dalam 

pemecahan masalah 

6. menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dengan bertanggung jawab 

 Ketrampilan 
khusus  

1. melaksanakan proses 

pembelajaran bahasa 

Inggris dengan dengan 

mendesain, membuat, dan 

memanfaatkan berbagai 

media pembelajaran dan 

TIK untuk menghasilkan 

pembelajaran yang 

efektif, kreatif dan 

berpusat pada siswa. 

2. memberikan layanan 

pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta 

didik; 

3. melakukan penelitian 

dan mengkaji data 

empirisnya secara kritis 

dan analitis untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran Bahasa 

Inggris; 

4. menulis karya ilmiah atau 
penelitian sederhana dan 
mendiseminasikan karya 
akademik dalam forum 
ilmiah 

1. Melaksanakan telaah 
dan analisis hukum 
pendidikan  

2. Melaksanakan praktik 
baik wirausaha 
bidang pendidikan 
secara terukur  

3. Melaksanakan praktik 
baik manajemen 
pendidikan berdasar 
prinsip lingkungan 
sehat   
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a. Struktur Kurikulum 

SEMESTER I 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.007 LISTENING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

4  

2 ING.008 SPEAKING FOR GENERAL 

COMUNICATION 

4  

3 ING.009 READING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

4  

4 ING.010 WRITING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

4  

5 ING.011 BASIC ENGLISH GRAMMAR 2  

J U M L A H 18 

SEMESTER II 

No KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.012 LISTENING FOR PROFESSIONAL 

CONTEXT  

2 LISTENING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

2 ING.014 READING FOR PROFESSIONAL 

CONTEXT 

2 READING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

3 ING.017 SPEAKING FOR PROFESSIONAL 

CONTEXT 

2 SPEAKING FOR GENERAL 

COMUNICATION 

4 ING.021 WRITING FOR PROFESSIONAL 

CONTEXT 

2 WRITING FOR GENERAL 

COMMUNICATION 

5 ING.082 CONTEMPORARY ENGLISH 

GRAMMAR 

2 BASIC ENGLISH GRAMMAR 

6 ING.029 ENGLISH VOCABULARY 2  

7 ING.044 PERKEMBANGAN PESERTA 

DIDIK 

2  

8 ING.033 ENGLISH PHONETIC  & 

PHONOLOGY 

2  

9 ING.035 SECOND LANGUAGE 

ACQUISITION 

2  
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10 ING.001 PENDIDIKAN AGAMA 2  

11 ING.027 THEORIES OF TRANSLATION 

AND INTERPRETING 

2  

 22 

 

SEMESTER III 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.013 LISTENING FOR ACADEMIC 

PURPOSES 

2 LISTENING IN PROFESSIONAL 

CONTEXT 

2 ING.015 READING FOR ACADEMIC 

PURPOSES 

2 READING IN PROFESSIONAL 

CONTEXT 

3 ING.018 SPEAKING FOR ACADEMIC 

PURPOSES 

2 SPEAKING IN PROFESSIONAL 

CONTEXT 

4 ING.060 ILMU SOSIAL PROFETIK 2  

5 ING.038 CROSS CULTURAL 

UNDERSTANDING 

2  

6 ING.028 PRACTICE OF TRANSLATION   

7 ING.099 SOCIOLINGUISTIC 2  

8 ING.026 MORPHO-SYNTAX 2 ENGLISH VOCABULARY 

 ING.080 ENGLISH LANGUAGE 

CURICULUM-REVIEW AND 

DESIGN 

  

10 ING.005 BAHASA DAN BUDAYA 

INDONESIA 

2  

11 ING.004 PHILOSOPHY OF LANGUAGE 

EDUCATION 

2  

12 ING.055 BIMBINGAN KONSELING 2  

 ING.001 PENDIDIKAN PANCASILA DAN 

KEWARGANEGARAAN 

  

J U M L A H 24 
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SEMESTER IV 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.036 DISCOURSE ANALYSIS 2  

2 ING.005 BAHASA DAN BUDAYA 

INDONESIA 

2  

3 ING.019 ENGLISH DEBATE 2  

4 ING.043 LANGUAGE TEACHING 

METHOD 

2  

5 ING.020 CRITICAL READING 2  

6 ING.050 ESP COURSE AND MATERIAL 

DESIGN 

2  

7 ING.080 ELCM REVIEW & DESIGN 2  

8 ING.021 FUNCTIONAL ENGLISH 

GRAMMAR 

2  

9 ING.019 WRITING FOR ACADEMIC 

PURPOSE 

2  

10 ING.022 PRACTICE OF INTERPRETING  THEORIES OF TRANSLATION 

AND INTERPRETING 

11 ING.034 INTRODUCTION TO 

LITERATURE 

2  

   2  

 J U M L A H  22  

 

SEMESTER ANTARA 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.113 DIGITAL LITERACY 2  

2 ING.035 PROSE 2  

 ING.025 SEMANTIC-PRAGMATIC 2  

J U M L A H 6 
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SEMESTER V 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS MATA KULIAH  LUAR 

PRODI DALAM PT 

(KAMPUS MERDEKA) 

SKS ACUAN 

TEMPUH 

1 ING. 112 THEORY OF 

EDUCATIONAL POLICY 

2 HUKUM & KEBIJAKAN 

PUBLIK 

2  

2 ING.063 TEACHER PROFESIONAL 

DEVELOPMENT 

2 ETIKA & TANGGUNG 

JAWAB PROFESI 

2  

3 ING.115 CREATIVE WRITING 2 CONTENT CRATOR  4  

4 ING.069 ICT IN ELT 2 

5 ING.075 ENGLISH 

EDUPRENEURSHIP 

2 MANAJEMEN 4  

6 ING.057 ENGLISH COURSE 

MANAGEMENT 

2 

7 ING.049 LANGUAGE TEACHING 

MEDIA 

2 TEKNOPRENEUR 2  

8 ING.064 CLASSROOM 

MANAGEMENT 

2 DASAR PROMOSI 

KESEHATAN 

4  

9  SCHOOL MANAGEMENT 2 

10 ING002 BIMBINGAN KONSELING 2 STRATEGI PROMOSI 

KESEHATAN 

2  

11 ING053 EDUCATIONAL RESEARCH 4 EDUCATIONAL 

RESEARCH 

4  

J U M L A H 24 JUMLAH 24  

 

SEMESTER ANTARA 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.064 TEXTBOOK & LIT 4  

2 ING.071 LANGUAGE TEACHING 

EVALUATION & ASSESSMENT 

4  

J U M L A H 8 
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SEMESTER VI 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS MATA KULIAH LUAR 

PRODI LUAR PT 

SKS ACUAN 

TEMPUH 

1 ING.059 Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

4 KKN PENDIDIKAN 

(KKNDIK) 

20 130 Sks 

J U M L A H 4 J U M L A H 20  

 

SEMESTER VII 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS MATA KULIAH LUAR 

PRODI LUAR PT 

SKS ACUAN 

TEMPUH 

1 

 

ING.078 PLP 4 FKIP MENGAJAR 20  

J U M L A H 4 J U M L A H 20  

 

SEMESTER VIII 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS ACUAN TEMPUH 

1 ING.041 Seminar on Research Proposal 2  

2 

 

ING.056 Final Project/Thesis (Skripsi) 6 120 sks 

J U M L A H 16 
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D. Kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia 

a. Profil Lulusan 

Lulusan Prodi PBSI yang menguasai kemampuan dan keterampilan untuk menjadi: Guru (pendidik), 
Peneliti Bahasa dan Sastra, Eduprenuer, Jurnalis, Kretaor Seni dan Sastra; berdasarkan pada etika 
profetik 

b. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Kompetensi  Ranah CPL  

E. Sikap & 
Kepribadian  

Sikap  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
mampu menunjukkan sikap religius; 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika; 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila; 

4. berperan sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

5. menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik; 

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri;  

10. menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan;  

11. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 
kode etik guru Indonesia; 
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F. Penguasaan 
bidang ilmu & 
keahlian  

Pengetahuan 1. mengusai konsep-konsep dasar kebahasaan 
dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan 
bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, 
penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian 
pendidikan bahasa dan sastra; 

2. menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan 
psikologi pendidikan; 

3. menguasai konsep teori pengembangan 
pembelajaran bahasa dan sastra; dan 

4. menguasai prinsip dan manajemen 
kewirausaaan bidang bahasa dan sastra 
Indonesia, serta pembelajarannya. 

 

G. Pemahaman 
Peserta didik 

 

    

H. Pembelajaran 
yang mendidik  

Ketrampilan 
umum  

1. mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang  
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

2. mampu mengambil keputusan secara tepat 
dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; unjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan 
teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

5. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
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laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi; 

6. Mampu mempu dan mengembangkan 
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat, baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervise dan evaluasi terhadap 
peneyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri; 

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

 Ketrampilan 
khusus  

1. Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, 
secara lisan dan tulisan dalam konteks 
keseharian/ umum, akademis, dan pekerjaan; 
serta mampu menggunakan salah satu bahasa 
daerah; 

2. Mampu mengaapresiasi, mengekspresi, 
mengreasi karya sastra Indonesia secara lisan 
tulis; 

3. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, 
konsep, pendekatan dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia; serta 
menghasilkan desain pembelajaran yang 
inovatif untuk pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia; 

4. Mampu merencanakan dan melakukan kajian 
terhadap implementasi pendidikan bahasa 
dan sastra Indonesia melalui pendekatan 
secara terintegrasi; dan 

5. Mampu menghasilkan layanan jasa dan 
produk kreatif dalam bidang bahasa dan 
sastra Indonesia serta pembelajarannya. 

 



30 
 

Kompetensi  Ranah CPL  Kompetensi Tambahan  

A. Sikap & 
Kepribadian  

Sikap  1. bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu 
menunjukkan sikap 
religius; 

2. menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas 
berdasarkan agama, 
moral, dan etika; 

3. berkontribusi dalam 
peningkatan mutu 
kehidupan 
bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, 
dan kemajuan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

4. berperan sebagai 
warga negara yang 
bangga dan cinta tanah 
air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada 
negara dan bangsa; 

5. menghargai 
keanekaragaman 
budaya, pandangan, 
agama, dan 
kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan 
orisinal orang lain; 

6. bekerja sama dan 
memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat 
dan lingkungan; 

7. taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan 
bermasyarakat dan 
bernegara; 

8. menginternalisasi nilai, 
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norma, dan etika 
akademik; 

9. menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang 
keahliannya secara 
mandiri;  

10. menginternalisasi 
semangat kemandirian, 
kejuangan, dan 
kewirausahaan; 

11. menunjukkan perilaku 
yang sesuai dengan 
kode etik guru 
Indonesia; 

    

B. Penguasaan 
bidang ilmu & 
keahlian  

Pengetahuan 1. mengusai konsep-
konsep dasar 
kebahasaan dan 
kesastraan, 
keterampilan 
berbahasa dan 
bersastra, 
pembelajaran bahasa 
dan sastra, penelitian 
bahasa dan sastra, 
serta penelitian 
pendidikan bahasa dan 
sastra; 

2. menguasai prinsip-
prinsip pedagogi dan 
psikologi pendidikan; 

3. menguasai konsep teori 
pengembangan 
pembelajaran bahasa 
dan sastra; dan 

4. menguasai prinsip dan 
manajemen 
kewirausaaan bidang 
bahasa dan sastra 
Indonesia, serta 

5. Menguasai landasan 

& prinsip hukum 

dalam pendidikan  

6. Menguasai landasan 

dan praktik baik 

wirausaha dalam 

pendidikan  

7. Menguasai landasan 

dan praktik 

kesehatan 

lingkungan dalam 

pendidikan  

8. Menguasai praktik 

baik komunikasi 

publik dan personal 

branding 

9. Menguasai 

kemampuan dasar 

juranlis 

10. Menguasai 

kemampuan kreator 

seni (konten 

kreator) 
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pembelajarannya. 

   

C. Pemahaman 
Peserta didik 

  

     

D. Pembelajaran 
yang mendidik  

Ketrampilan 
umum  

1. mampu menerapkan 
pemikiran  logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif 
dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang  
memperhatikan dan 
menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai 
dengan bidang 
keahliannya; 

2. mampu mengambil 
keputusan secara tepat 
dalam konteks 
penyelesaian masalah 
di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil 
analisis informasi dan 
data; unjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan 
terukur. 

3. Mampu mengkaji 
implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan teknologi 
yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai 
dengan keahlian 
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berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika 
ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau 
kritik seni; 

4. Menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas 
akhir, dan 
mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi; 

5. Menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan 
tinggi; 

6. Mampu mempu dan 
mengembangkan 
jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, 
sejawat, baik di dalam 
maupun di luar 
lembaganya; 

7. Mampu bertanggung 
jawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok 
dan melakukan 
supervise dan evaluasi 
terhadap 
peneyelesaian 
pekerjaan yang 
ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya; 

8. Mampu melakukan 
proses evaluasi diri 
terhadap kelompok 
kerja yang berada di 
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bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu 
mengelola 
pembelajaran secara 
mandiri; 

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

 Ketrampilan 
khusus  

1. Mampu berbahasa dan 
bersastra Indonesia, 
secara lisan dan tulisan 
dalam konteks 
keseharian/ umum, 
akademis, dan 
pekerjaan; serta 
mampu menggunakan 
salah satu bahasa 
daerah; 

2. Mampu 
mengaapresiasi, 
mengekspresi, 
mengreasi karya sastra 
Indonesia secara lisan 
tulis; 

3. Mampu menganalisis 
dan menerapkan teori, 
konsep, pendekatan 
dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia; serta 
menghasilkan desain 
pembelajaran yang 
inovatif untuk 
pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia; 

4. Mampu merencanakan 
dan melakukan kajian 
terhadap implementasi 

4. Melaksanakan telaah 

dan analisis hukum 

pendidikan  

5. Melaksanakan praktik 

baik wirausaha bidang 

pendidikan secara 

terukur  

6. Melaksanakan praktik 

baik manajemen 

pendidikan berdasar 

prinsip lingkungan 

sehat 

7. Menguasai 

kemampuan dasar 

juranlis 

8. Menguasai 

kemampuan kreator 

seni (konten kreator   
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c. Struktur Kurikulum 

SMT 1 (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 Pengantar Linguistik   2 

2 Kajian, kreasi dan ekspresi puisi Indonesia 2 

3 Teori Sastra 2 

4 Menyimak 2 

5 Membaca 2 

6 Berbicara 2 

7 Menulis 2 

8 Sejarah Sastra Lama dan Modern  2 

9 Bahasa dan Etika Jawa 2 

    18 SKS 

 

SMT 2 (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 Analisis Kesalahan Berbahasa 2 

2 Fonologi Bahasa Indonesia 2 

3 Pengajaran Sastra 2 

4 Pendidikan Agama 2 

5 Bahasa Inggrtis 2 

pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia 
melalui pendekatan 
secara terintegrasi; dan 

5. Mampu menghasilkan 

layanan jasa dan produk 

kreatif dalam bidang bahasa 

dan sastra Indonesia serta 

pembelajarannya. 
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6 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

7 Menulis Karya Ilmiah 2 

8 Konten kreasi Bahasa dan Budaya 2 

9 Foklore 2 

10 Sintaksis 2 

11 Morfologi 2 

    22 SKS 

 

SMT 3 (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 Psikolinguistik 2 

2 Semantik 2 

3 Sosiolinguistik 2 

4 Kritik sastra 2 

5 Kajian, Kreasi dan Ekspresi Drama Indonesia 2 

6 Jurnalistik 2 

7 Pengelolaan Perpustkaan 2 

8 Pembelajaran BIPA 2 

9 Kreasi Seni dan Kebudayaan Indonesia 2 

10 Teknologi Pembelajaran Digital  BSI 2 

11 Metode Penelitian Kualitatif 3 

    18 SKS 
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SMT 4  (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 Pragmatik Bahasa Indonesia 2 

2 Tata Wacana 2 

3 Sastra Anak 2 

4 Sastra Hibrida 2 

5 Kajian, Kreasi dan Kespresi Prosa Fiksi 2 

6 Metode Penelitian Kuantitatif 3 

7 Media Pembelajaran BSI 2 

8 Problematika Pembelajaran BSI 2 

9 Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia 2 

10 Editorial Feature dan Media 2 

11 Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 3 

    24 SKS 

 

Semester 5 

 

RENCANA MATA KULIAH LUAR PS 

 No Nama Mata kuiah luar PS dalam PT SKS 

1 Teknologi dan multimedia pembelajaran  2 

2 Statistik Pendidikan  2 

3 Etika & tanggungjawab Profesi  2 

4 Teknopreneur, Kewirausahaan  6 

5 Strategi Promosi Kesehatan  2 

6 Dasar Promosi Kesehatan  2 

7 Dasar Kesehatan Lingkungan  2 

8 Manajemen  3 

  Jumlah 21 SKS 
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Semester 6 

           (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) (KKN) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 Budaya dan Bahasa Indonesia 2 

2 Masyarakat Kreatif 2 

3 Literasi  Masyarakat 3 

4 Filsafat Ilmu 2 

5 Pengantar Pendidikan 2 

6 Strategi Belajar Menagajar 3 

7 Penilaian Pembelajaran 2 

8 Retorika 2 

9 Menulis Kreatif 2 

10 Pengajaran Mikro 2 

    22 SKS 

 

Semester 7 

           (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021) (PLP) 

NO MATA KULIAH SKS 

1 PLP 1 2 

2 PLP 2 4 

3 Literasi Pendidikan  2 

4 Profesi Keguruan 2 

5 Bimbingan Konseling 2 

6 Perencanaan Pembelajaran 3 

7 Penulisan dan Pengemabangan Bahan Ajae 3 

8 Psikologi Perkembangan 2 

9 Seminar Proposal 2 

    20 SKS 
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Semester 8 

           (Kurikulum Merdeka Belajar 2020-2021)  

NO MATA KULIAH SKS 

1 Tugas Akhir 6 

    6 SKS 

 

 

E. Kurikulum Pendidikan Matematika 

a. Profil Lulusan 

Profil Deskripsi Profil 

Pendidik Matematika Pendidik mata pelajaran Matematika pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah yang 

mampu merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta  bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas 

Peneliti Pendidikan Matematika Pengkaji permasalahan pendidikan 

matematika dan mengembangkan dalam 

penelitian serta mempublikasikan hasilnya 

dalam forum ilmiah 

Pengelola Pendidikan Pengelola lembaga / satuan pendidikan 
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b. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Kompetensi Ranah CPL 

A. Sikap dan Kepribadian Sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan 

mampu menunjukkan sikap religious 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila 

4. Berperan sebagai warga Negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab 

pada negara dan bangsa 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama dan kepercayaan 

serta pendapat atau temuan orisinal 

orang lain 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

social serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

10. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan 

B. Penguasaan Bidang 

Ilmu dan Keahlian 

Pengetahuan 1. Menguasai konsep matematika yang 

diperlukan untuk melaksanakan di 

satuan pembelajaran di pendidikan 

dasar dan menengah  

2. Menguasai konsep matematika yang 

diperlukan untuk studi ke jenjang 

berikutnya. 

3. Menguasai konsep dan prinsip didaktik 

pedagogic matematika serta keilmuan 

matematika untuk merencanakan 

pembelajaran berbasis IPTEKS 

4. Menguasai konsep dan prinsip didaktik 

C. Pemahaman peserta 

didik 



41 
 

pedagogic matematika serta keilmuan 

matematika untuk melaksanakan 

pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS 

5. Menguasai konsep dan prinsip didaktik 

pedagogic matematika serta keilmuan 

matematika untuk melakukan evaluasi 

berbasis IPTEKS 

6. Menguasai pengetahuan mengenai 

fungsi dan manfaat teknologi terutama 

teknologi informasi dan komunikasi 

yang mendukung pembelajaran 

matematika 

7. Menguasai konsep metodologi 

penelitian pendidikan matematika yang 

digunakan untuk melaksanakan 

penelitian pendidikan di bidang 

matematika. 

D. Pembelajaran yang 

Mendidik 

Keterampilan 

Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data. 

6. Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja dengan 
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pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada 

di bawah tanggungjawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 KeterampilanK

husus 

1. Menerapkan konsep dan prinsip 

didaktik‐pedagogis matematika serta 

keilmuan matematika untuk 

merencanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar 

berbasis IPTEKS dan berorientasi pada 

kecakapan hidup  

2. Menerapkan konsep dan prinsip 

didaktik‐pedagogis matematika serta 

keilmuan matematika untuk 

melaksanakan pembelajaran inovatif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber 

belajar berbasis IPTEKS dan 

berorientasi pada kecakapan hidup  

3. Menerapkan konsep dan prinsip 

didaktik‐pedagogis matematika serta 

keilmuan matematika untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada 

kecakapan hidup  

4. Merancang dan melaksanakan 

penelitian serta melaporkan dan 

mempublikasikan hasilnya sehingga 

daat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang 

pendidikan matematika 

5. Mampu mengambil keputusan strategis 

di bidang pendidikan matematika 
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berdasarkan informasi dan data yang 

relevan 

6. Mampu mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi dan 

mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertanggung 

jawab kepada pemangku kepentingan 

7. Mampu berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, 

regional, maupun internasional 

c. Struktur Kurikulum 

SEMESTER 1 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT064 LogikadanHimpunan 2 

2 MAT011 PengantarDasar Mat 2 

3 MAT015 KalkulusDifferensial 3 

4 MAT018 GeometriDatar 2 

5 MAT020 TeoriBilangan 3 

6 MAT019 StatistikaDasar 3 

7 MAT017 Aljabar Linier 3 

Jumlah SKS 18 

 

SEMESTER 2 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT002 Pendidikan Agama I 2 

2 MAT004 Bahasa Indonesia  2 

3 MAT016 Kalkulus Integral 3 

4 MAT005 PengantarPendidikan 2 

5 MAT066 GeometriRuang 2 

6 MAT035 Program Linear 2 

7 MAT112 Speaking for professional Context 2 

8 MAT113 Writing for professional context 2 

9 MAT114 Listening for professional Context 2 

10 MAT115 Reading for professional Context 2 

  Jumlah SKS 21 
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SEMESTER 4 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT031 PersamaanDifferensial 2 

2 MAT037 GeometriTransformasi 2 

3 MAT038 StatistikaMatematika 3 

4 MAT040 MetodeNumerik 2 

5 MAT041 MatematikaDiskrit 2 

6 MAT026 MetodologiPenel Pend 3 

7 MAT028 PenilaianPembelajaran Mat 2 

8 MAT033 AnalisisKompleks 3 

  Jumlah SKS 19 

 

SEMESTER 5 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT043 MatematikaEkonomi 2 

2 MAT053 Kewirausahaan 2 

3 MAT116 Teknopreneurship 2 

4 MAT045 PengajaranMikro 2 

5 MAT044 StatistikPenel Pend 3 

6 MAT117 Kontenkreasidanbudaya 2 

7 MAT118 Etikadantanggungjawabprofesi 2 

8 MAT119 Hukumdankebijakanpublik 2 

  Jumlah SKS 17 

SEMESTER 3 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT065 PengantarProbabilitas 2 

2 MAT024 StrukturAljabar 3 

3 MAT031 KalkulusLanjut 3 

4 MAT049 Media Pembelajaran 2 

5 MAT009 StrategiBelajarMengajar 2 

6 MAT057 AnalisisJurnalilmiah 2 

7 MAT036 GeometriAnalitik 2 

8 MAT001 PPKn 2 

9 MAT032 Analisis Real 3 

10 MAT062 KapSel Pend Mat 2 

  Jumlah SKS 23 
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SEMESTER 6 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT102 PLP  5 

2 MAT009 ManajemenSekolah 2 

3 MAT006 ProfesiKeguruan 2 

4 MAT008 BK 2 

5 MAT029 PerencanaanPembelajaran 2 

6 MAT120 Penulisan&Pengembanganbahan ajar 3 

7 MAT059 Teknologi& Multimedia Pemb 2 

8 MAT025 TelaahKurikulumMatematika 2 

  Jumlah SKS 20 

 

SEMESTER 7 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT048 KKN 4 

2 MAT052 ISBD 2 

3 MAT001 PPKn 2 

4 MAT121 PenguatanManajerialLembaga 2 

5 MAT122 MembangunKesadaranLembaga 2 

6 MAT023 PemrogramanKomputer 2 

7 MAT123 Trend PembelajaranMatematika 2 

8 MAT124 Trend MateriOlimpiade 2 

9 MAT125 Etnomatematika 2 

  Jumlah SKS 20 

 

SEMESTER 8 

  NO KODE  MATA KULIAH SKS 

1 MAT046 Seminar Proposal  2 

2 MAT047 TugasAkhir 6 

  Jumlah SKS 8 
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BAB IV 

PEDOMAN TATA KRAMA DAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA 

KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA 

A. DOSEN 

1. Pedoman Tata Krama Dosen dalam Mengajar di dalam kelas 

a. Mengajar materi perkuliahan berdasarkan bahan yang telah ada dalam silabi, RPS, 

Rancangan Tugas dan dikembangkan. 

b. Menjaga suasana belajar mengajar dengan baik dan menjaga ketertiban serta etika moral 

dalam pembelajaran di dalam kelas. 

c. Mengawali dan mengakhiri perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan 

d. Memotivasi mahasiswa untuk belajar 

e. Memotivasi mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat melalui forum diskusi di 

kelas. 

f. Bertutur kata, bertindak dan memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa 

g. Memegang teguh rahasia soal yang telah diujikan 

h. Melaporkan hasil belajar mahasiswa secara tepat waktu dan menilainya secara objektif 

i. Memperingatkan dan menegur mahasiswa yang tidak disiplin sesuai dengan tata tertib yang 

berlaku 

j. Tidak diperkenankan menjual buku, memaksa mahasiswa untuk mengikuti kursus atau 

memberikan “petunjuk” yang mengarah pada soal ujian. 

k. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses belajar mengajar. 

 

2. Pedoman Tata Krama Dosen dalam Mengajar di luar kelas 

a. Mentaati hukum dan perndang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia 

b. Bermoral dan berkelakuan baik 

c. Mentaati dan mendukung seluruh kebijakan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UNIKAL 

d. Menjunjung tinggi derajat ilmu pengetahuan 
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e. Menjaga nama baik civitas akademika FKIP UNIKAL, baik di dalam maupun di luar 

kampus 

f. Membantu kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa 

g. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang dapat 

mempengaruhi dosen dalam pemberian nilai. 

h. Tidak boleh menarik bayaran dan menerima imbalan apapun dalam proses pembimbingan 

skripsi. 

 

B. Sanksi 

1. Dosen yang melakukan pembocoran soal dan atau memberikan kunci jawaban ujian 

dikenakan sanksi akademik tidak diperbolehkan mengajar untuk 1 (satu) semester. 

2. Dosen yang melakukan tindakan yang melanggar etika moral dan kesopanan diberikan 

sanksi tidak boleh mengajar untuk satu semester 

3. Dosen yang mengulangi tindakan curang di atas, tidak diperbolehkan untuk mengajar 

selamanya. Dalam hal dosen diatas adalah dosen tetap, maka akan dimutasikan pada tugas 

administratif 

4. Dosen yang melakukan pemalsuan nilai dan ijazah dikenakan sanksi akademis berupa tidak 

diperbolehkan mengajar untuk selamanya dan selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang 

berwenang untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidananya. 

5. Dosen yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam proses pembelajaran, 

pembuatan skripsi dan akademik lainnya dikenakan sanksi akademik berupa tidak 

diperbolehkan mengajar untuk 1(satu) semester. 

 

C. Pedoman Tata Krama Dosen dalam Meneliti 

1. Dosen wajib berlaku jujur dan objektif dalam melakukan penelitian. 

2. Dosen wajib bersifat terbuka tentang penemuan-penemuan hasil penelitian 

3. Dosen wajib mendahulukan kepentingan dunia ilmiah atas kepentingan pribadi dalam 

melakukan penelitian. 

4. Dosen wajib bekerja sama dengan dosen/ peneliti lainnya. 
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5. Dosen dilarang menjiplak atau menganggap hasil penelitian orang lain sebagai miliknya, dan 

bila diketahui oleh pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unikal maka dosen yang 

bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif 

6. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian dosen. 

 

D. Kode Etik Dosen 

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen, semua dosen wajib mentaati kode etik dosen: 

2. Selalu berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk diteruskan 

kepada mahasiswa 

3. Selalu mengikuti dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab semua 

peraturan dan prosedur proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. 

4. Tidak memanfaatkan jabatannya sebagai dosen demi untuk kepentingan pribadi maupun 

golongan di luar FKIP UNIKAL 

5. Memegang teguh dan menjaga semua rahasia yang dipercayakan oleh FKIP UNIKAL 

 

E. Hak dan Kewajiban Dosen 

Hak Dosen 

Setiap dosen sebagai pegawai diberikan hak-haknya sebagai berikut: 

1. Menerima tunjangan tetap setiap bulan sesuai dengan jabatan akademik dan golongan dosen 

yang bersangkutan. Besarnya tunjangan tetap tersebut diatur dalam Surat Keputusan 

Yayasan bagi dosen tetap Yayasan dan Menristek bagi dosen PNS DPK UNIKAL. Jumlah 

angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan 

akademik sebagai berikut: 

Nama Jabatan Golongan Jumlah Minimal Angka 

Kredit 

Asisten Ahli III/b 150 

Lektor III/c 200 

III/d 300 

Lektor Kepala IV/a 400 
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IV/b 550 

IV/c 700 

Profesor IV/d 850 

IV/e 1050 

2. Setiap dosen diberkan hak mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap semester dimana jumlah SKS mengajar ditentukan berdasarkan 

ketersediaan kelas, kesanggupan mengajar dan evaluasi akademik dosen. Bila dosen tidak 

mendapat tugas mengajar karena jumlah kelas tidak mencukupi maka dosen tersebut 

mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

Nama Jabatan Pendidikan Wewenang & Tanggung 

Jawab 

B.a B.b B.c 

Asisten Ahli Magister M M M 

Doktor M M M 

Lektor Magister M M M 

Doktor M M M 

Lektor Kepala Doktor M M M 

Profesor Doktor M M M 

Keterangan. 

M: melaksanakan tugas secara mandiri 

B.a.: melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

B.b.: melaksanakan penelitian 

B.c.: melaksanakan pengabdian masyarakat. 

 

3. Kepada dosen tetap diberikan hak pembimbingan skripsi, sebagaimana SK Menristek dan 

mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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4. Dosen tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui study lanjut, seminar, 

lokakarya, pelatihan dan kegiatan lain yang dapat mengembangkan potensi. 

 

 

Nama Jabatan Pendidkan  Wewenang dan Tanggung 

Jawab 

Asisten Ahli Magister M 

Doktor M 

Lektor Magister M 

Doktor M 

Lektor Kepala Doktor M 

Profesor Doktor M 

Keterangan:  

M: melaksanakan tugas secara mandiri 

 

Kewajiban Dosen 

1. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik, penuh disiplin serta 

bertanggung jawab. 

2. Menjunjung tinggi kode etik dosen. 

3. Menjaga nama baik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIKAL.  

4. Tidak memegang jabatan structural di perguruan tinggi lain. 

5. Siap menyediakan waktu di luar jam mengajar untuk kepentingan bimbingan Tugas Akhir. 

6. Siap melakukan pengembangan kualitas diri baik secara terstruktur maupun atas inisiatif 

sendiri. 

 

 

 

 

 



51 
 

F. Motivasi Dosen 

Dosen diharuskan untuk: 

1. Memotivasi mahasiswa untuk hadir kuliah. 

2. Memberikan peringatan pada mahasiswa bila sudah kritis ketidakhadirannya. 

3. Memotivasi mahasiswa yang mempunyai IPK <2,00. 

4. Memperhatikan dan memberi tugas khusus bagi mahasiswa tersebut dan mendorong 

mahasiswa agar meningkatkan prestasi akademiknya. 

5. Memberikan tugas mandiri/ kelompok 

6. Mendorong mahasiswa bekerja sama dalam kelompok sehingga bila yang bersangkutan 

mengalami kesulitan dapat belajar dengan kelompoknya. 

7. Dosen hendaknya mampu menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di 

kelas. Contoh: menegur mahasiswa yang melanggar tata tertib. 

8. Dosen diberi wewenang penuh untuk menindak setiap mahasiswa yang dianggap melanggar 

tata tertib dan atau menghambat proses belajar mengajar. Misalnya membuat keributan. 

 

G. Ketentuan Pemberian Honor 

1. Perhitungan honor mengajar dosen berdasarkan kehadiran dosen dalam 1 bulan. 

2. Kehadiran dosen mengajar ditutup setiap tanggal 24 s/d 26 pada bulan yang bersangkutan 

dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. 

 

H. Etika Tenaga Kependidikan 

1. Tenaga kependidikan adalah pegawai unikal yang ditugaskan untuk melakukan layanan 

kepada dosen, mahasiswa dan pihak lain yang menunjang kegiatan kependidikan. Dalam 

memberikan layanan tersebut tenaga kependidikan harus: 

2. Melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas 

3. Melaksanakan kerjasama dengan tenaga kependidikan yang lain dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab. 

4. Memberikan layanan yang cepat dan baik dan adil kepada pemimpin, dosen dan mahasiswa 

dan pihak lain. 

5. Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan. 
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6. Selalu berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan 

tugas. 

7. Selalu mengikuti dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab semua peraturan 

yang berlaku di UNIKAL. 

8. Tidak memanfaatkan jabatannya sebagai tenaga kependidikan demi untuk kepentingan 

pribadi maupun golongan di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIKAL. 

9. Memegang teguh dan menjaga semua rahasia yang dipercayakan oleh FKIP UNIKAL. 

10. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang dapat 

mempengaruhi dalam memberikan layanan kepada mahasiswa. 

11. Tidak boleh menarik bayaran dan menerima imbalan apapun dalam proses pemberian 

layanan kepada mahasiswa maupun pihak lain. 

 

I. Sanksi 

1. Tenaga kependidikan yang melakukan pembocoran soal dan atau memberikan kunci 

jawaban ujian dikenakan sanksi berupa dikembalikan kepada universitas untuk ditindak 

sesuai aturan. 

2. Tenaga Kependidikan yang melakukan tindakan yang melanggar etika moral dan kesopanan 

dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dan pihak lain maka dikembalikan kepada 

universitas untuk ditindak sesuai aturan. 

3. Tenaga kependidikan yang melakukan pemalsuan nilai dan ijazah dikenakan sanksi 

selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mempertanggung jawabkan 

tindakan pidananya. 

4. Tenaga kependidikan yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam proses 

layanan kepada mahasiswa dan pihak lain dikenakan sanksi berupa dikembalikan kepada 

universitas untuk ditindak sesuai aturan 

 

J. Norma dan Etika Mahasiswa 

Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh 

mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik ini yaitu: agar 

para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas para mahasiswa mempunyai gambaran yang 
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jelas tentang hal-hal yang perlu dan/ seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan 

timbulnya permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non 

akademik. masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

kurikuler. Masalah non akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. 

Pelanggaran adalah perilaku atau perbutana, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma 

dan etika kampus. 

K. Pelanggaran Akademik 

Perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik antara lain sebagai 

berikut. 

1. Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi 

lainnya pada waktu ujian tanpa izin dari instruktur atau dosen yang berkepentingan. 

2. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam 

lingkup kegiatan akademik. 

3. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak 

diperbolehkan dalam kegiatan akademik. 

4. Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam 

suatu kegiatan akademik (Plagiasi). 

5. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan caralain dengan cara 

membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian 

terhadap prestasi akademik. 

6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain 

dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri seperti: ujian, 

kegiatan atau tugas akademik lainnya. 

7. Menyuruh orang lain baik sivitas akademika UNIKAL maupun di luar UNIKAL untuk 

menggantikan kedudukan atau melakukan tugas –tugas atau kegiatan baik untuk 

kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akdemik seperti ujian, 

kegiatan atau tugas akademik lainnya. 
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8. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan 

masyarakat akademik. 

 

L. Pelanggaran Non Akademik 

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengucapkan dan/ atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditunjukkan kepada 

lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu Unikal. 

2. Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di dalam kegitan-

kegiatan yang diselenggarakan atau yang menyengkut nama Unikal kecuali mendapat izin 

dari rektor. 

3. Membawa dan/ atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam 

bentuk apaun terutama napza (Narkotika, Psikotropika & Zat Aditif) di dalam kampus 

maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unikal atau yang 

menyangkut nama Unikal, kecuali bahan kimia yang digunakan untuk keperluan keperluan 

praktikum. 

4. Membuat keributan atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, perusakan sarana dan 

prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya 

keamanan dan ketertiban kampus. 

5. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus kea 

rah pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. 

6. Melakukan perjudian di lingkungan kampus. 

7. Melakukan tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual atau perbuatan yang 

bertentangan dengan kesusilaan. 

 

M. Etika Kampus 

Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/ tata krama yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Unikal. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu ketertiban dan 

tata krama. 
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1. Ketertiban 

Kampus Unikal merupakan tempat belajar mengajar sebagai tempat berlangsungnya misi dan 

fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, Unikal 

sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus, antara 

lain: 

1. Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan institusi Unikal harus seizin rektor 

2. Kegiatan di dalam kampus Unikal hanya dapat berlangsungnya antara pukul 06.00 WIB 

sampai dengan pukul 22.00 WIB 

3. Kegiatan di luar waktu yang telah ditentukan atau pada hari libur dan hari besar harus seizin 

Rektor Unikal yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor. 

4. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau tugas tugas lainnya yang 

memerlukan waktu di luar ketentuan harus menunjukkan rekomendasi dari: 

5. Wakil Rektor I melalui ketua jurusan atau Wakil Dekan untuk tugas-tugas akademik/ 

kurikuler. 

6. Wakil Rektor II melaui Wakil Dekan untuk kegiatan kokurikuler/ ekstrakurikuler 

7. Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan atau kepala unit terkait untuk urusan umum. 

8. Pengaturan serta pengawasan pemberian ijin dilakukan oleh keamanan kampus serta 

pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

 

2. Penggunaan Nama dan Lambang 

Penggunaan nama dan lambang harus sesuai dengan misi dan tujuan dalam pelaksanaan fungsi 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

1. Organisasi atau lembaga di lingkungan diwajibkan menggunakan nama dan atau lambang 

sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut. 

2. Termasuk dalam pengertian organisasi atau lembaga pada butir 2 adalah. 

3. Perangkat kelengkapan organisasi sebagaiman ditentukan dalam struktur organisasi 

4. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor 
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5. Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi izin oleh Rektor. 

 

3. Atribut 

Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain. 

1. Kuliah/ujian/ ke kantor administrasi, menghadap dosen, dan bekonsultasi diwajibkan 

memakai pakaian yang sopan, rapid an bersepatu. 

2. Praktikum diwajibkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Olah raga, diwajibkan menggunakan pakaian olah raga. 

4. Jaket almamater diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh lembaga 

kemahasiswaan dan atau fakultas dan atau universitas. 

 

4. Kebersihan Lingkungan Setiap Warga Kampus. 

1. Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan 

infrasruktur yang berada di lingkungan kampus Unikal. 

2. Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau coretan-coretan pada dinding bangunan, 

pagar, atau asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan kampus; 

3. Memelihara, menata dan membersihkan kembali ruang-ruang dan barang-barang yang telah 

selesai digunakan untuk setiap kegiatan kampus. 

4. Harus senantiasa memelihara, menata serta menjaga kelestarian, taman-taman yang ada di 

lingkungan kampus. 

5. Membuang sampah/ kotoran pada tempat sampah yang telah disediakan. 

 

5. Keamanan dan kenyamanan 

Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mempu 

memberikan rasa tenteram secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. Setiap warga kampus 

wajib ikut menciptakan, memelihara, menjaga kelangsungan kondisi kampus yang tenteram, 

antara lain: 

1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas. 
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2. Melaporkan atau memberitahu serta mengingatkan apabila melihat dan atau mengetahuai 

kondisi-kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan 

ketentraman kampus. 

3. Menempatkan kendaraan pada tempat parker yang disediakan 

 

6. Tata Krama/ Etiket 

Tata krama merupakkan kebiasaan sopan santun dalam lingkungan pergaulan antara warga 

kampus Unikal yang selalu menuntut tingkah laku terhormat. Ruang lingkup tata krama 

kehidupan kampus meliputi hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan 

dosen, dan mahasiswa dengan karyawan. Sesame warga kampus diharapkan saling menghormati 

yang santun sehingga warga kampus dihimbau untuk. 

1. Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam masyarakat, baik dalam 

pembicaraan tatap muka maupun pembicaraan melalui sara komunikasi seperti telepon, atau 

surat. 

2. Memperhatikan toleransi umat beragama, menghindari tindakan yang bisa mengundang 

perkara-perkara berbau SARA (suku, agama, ras, antar golongan, daerah) maupun gender. 

3. Menjunjung tinggi tat nilai (core value). Tata nilai tersebut meliputi: Ketakwaan kepada 

Tuhan yang Maha Esa, kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati, kreatif, keberanian 

memperjuangkan kebenaran, berintegritas, kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan 

kesadaran mewujudkan visi. 

 

 

N. Sanksi 

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikkan Unikal terhadap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa. 

Jenis peringatan dan sanksi: 

1. Sanksi terhadap kecurangan/ pelanggaran akademik dapat berupa: 
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a. Peringatan, dapat diberikan secara lisan oleh dosen dan karyawan yang diberikan 

wewenang ataupun secara tertulis oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Unikal. 

b. Pengurangan nilai ujian pada mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Dekan fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan Unikal. 

c. Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. 

d. Skorsing (dicabut hak/ ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara) oleh Rektor. 

e. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secara permanen) oleh 

Rektor 

2. Sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan perusakan kampus, 

pelanggaran ketertiban (penggunaan fasilitas, pemakaian atribut, kebersihan/ keamanan 

kenyamanan), pelanggaran susila dan tata krama/ etika pergaulan di kampus berupa: 

a. Peringatan/ pembinaan secara tertulis 

b. Peringatan keras 

c. Perbaikan/ penggantian 

d. Pembatalan/ pencabutan ijin kegiatan 

e. Pelarangan penggunaan fasilitas 

f. Skorsing 

g. Pengeluaran sebagai mahasiswa/ pemecatan 

h. Tindakan sesuai hukum yang berlaku 
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BAB V 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. WAKTU PEMBELAJARAN 

Ketentuan waktu kuliah/ mengajar di FKIP UNIKAL 

Waktu Kuliah Senin-kamis Jumat 

I 07.30-09.30 07.30-09.30 

II 09.45-11.45 09.45-11.45 

III 12.30-14.30  

IX 16.00-17.40 16.00-17.40 

XIII 18.30-20.20 18.30-20.20 

 

B. NAMA RUANGAN KULIAH 

Ketentuan nama ruangan kuliah: 

Ruang : 

C.101 C.106 C.303 C.306 

C.104  C.301 C.304 

C.105 C.302 C.305 

 

C. KELENGKAPAN PERSIAPAN PROSES PEMBELAJARAN 

Kelengkapan persiapan proses pembelajaran terdiri dari: 

1. Kontrak beban kerja dosen 

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Tugas Semester 

3. Bahan ajar 

4. Jadwal mengajar 
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D. PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

1. Bagian perkuliahan melakukan pembagian ruang mengajar dan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran meliputi: daftar hadir dosen dan mahasiswa, jurnal mengajar, spidol, white 

boards serta kelengkapan mengajar lainnya baik secara luring maupun daring. 

2. Dosen pengampu hadir di ruang akademis/ dosen minimal 10 menit sebelum waktu 

mengajar dimulai kemudian mengambil daftar hadir dosen dan mahasiswa serta kelengkapan 

mengajar lainnya. 

3. Dosen dan mahasiswa hadir di ruang kuliah yang bersangkutan tepat pada waktu mengajar 

dimulai. 

4. Dosen menyampaikan materi ajar dengan baik (sesuai RPS dan silabi). 

5. Dosen memberi kesempatan untuk bertanya berpendapat serta memberikan latihan. 

6. Dosen mengisi dan menandatangain buku hadir dosen sesuai dengan materi yang diajarkan 

dan melaksanakan absen kepada mahasiswa, perhatikan pemalsuan tanda tangan mahasiswa. 

7. Mahasiswa menandatangani daftar hadir mahasiswa dan jurnal mengajar dosen sebagai 

persetujuan atas kesesuaian materi kuliah dengan RPS dan silabi). 

8. Mengembalikan daftar hadir mahasiswa dan buku hadir dosen ke Tata Usaha setiap selesai 

mengajar pada hari yang bersangkutan dan oleh dosen yang bersangkutan.  

9. Bagian perkuliahan melakukan pendataan durasi mengajar dan menyimpan kembali 

perangkat pembelajaran. 

 

E. KETENTUAN KULIAH RUTIN 

1. Dosen mengajar sesuai dengan hari dan waktu yang telah dijadwalkan dengan melihat 

kalender akademik semester yang bersangkutan. 

2. Banyaknya pertemuan/ tatap muka antara mahasiswa dan dosen ditentukan oleh besarnya 

SKS mata kuliah. 

3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

menyatakan beban studi mahasiswa dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan 

satuan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 s.d. 19 minggu 

kerja, termasuk 2 s.d. 3 minggu kegiatan penilaian. 
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4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan untuk pengalaman belajar 

yang diperoleh melalui satu jam kegiatan belajar terstruktur dan terjadwal yang diiringi 

tugas lain baik yang terstruktur maupun yang mandiri (tidak terstruktur) selama dua 

sampai empat jam per minggu dalam satu semester atau untuk pengalaman belajar lain 

yang setara. 

5. Satu sks merupakan ukuran kegiatan belajar-mengajar yang terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut ini. 

Jenis Kegiatan 

Belajar 

 

Terstruktur & 

terjadwal 

Terstruktur 

tetapi tidak 

terjadwal 

Mandiri 

(tidak 

terstruktur) 

Jumlah 

Teori 50 menit 60 menit 60 menit 170 menit 

Seminar 50 menit 60 menit 60 menit 170 menit 

Praktik 

Lapangan 

4 atau 5 jam/ 

minggu 

   

Dapat dijelaskan bahwa 1 sks mata kuliah teori ekuivalen dengan 50 menit kegiatan 

terstruktur dan terjadwal dalam bentuk kuliah tatap muka plus 60 menit kegiatan 

terstruktur untuk persiapan yang dilakukan oleh dosen secara tidak terjadwal plus 60 

menit kegiatan mandiri mahasiswa di luar kelas. Jadi, 1 sks mata kuliah teori ekuivalen 

dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan total waktu 170 menit (+ 3 jam). Untuk mata kuliah 

seminar, juga ekuivalen dengan 170 menit, sedangkan untuk kuliah praktik 

ekuivalen 220 menit, dst. 

6. Dosen tidak diperkenankan melakukan perubahan jadwal kuliah tanpa persetujuan kaprodi. 

Jika dosen tidak dapat memenuhi jadwal mengajar yang diberikan, diharapkan segera 

memberitahukan kepada kaprodi dan bagi dosen yang bersangkutan untuk dapat 

menggantikan waktu lainnya atau digantikan oleh dosen yang lain. 

7. Apabila dosen berhalangan hadir maka pertemuan/ tatap muka tersebut akan digantikan pada 

hari lainnya oleh dosen yang bersangkutan (untuk waktunya dirundingkan dahulu dengan 

mahasiswa) 

8. Ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran diwajibkan memberitahukan kepada 

kaprodi atau petugas perkuliahan. 
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9. Apabila dsen berhalangan mengajar tanpa pemberitahuan sebanyak 2 kali berturut-turut 

untuk kelas yang sama, maka dosen tersebut akan digantikan secara tetap yang ditunjuk oleh 

kaprodi tanpa meminta persetujuan kepada yang bersangkutan. 

 

F. MATA KULIAH DAN KEGIATAN PERKULIAHAN 

1. Mata kuliah di FKIP UNIKAL berdasarkan pengelolaannya dibagi dalam tiga kelompok: 

a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di tingkat universitas, 

b. Mata Kuliah kependidikan (MKK) di tingkat FKIP, 

c. Mata Kuliah kependidikan dan keilmuan tingkat prodi. 

2. Mata kuliah dibedakan antara mata kuliah wajib (MW) yang harus diambil oleh mahasiswa 

dan mata kuliah pilihan (MP) yang boleh dipilih oleh mahasiswa. Selain di prodinya masing-

masing, mahasiswa wajib mengambil minimal satu mata kuliah pilihan di prodi lain. Mata 

kuliah pilihan yang wajib diambil mahasiswa adalah minimal 9 sks. 

3. Satu tahun akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap. 

4. Kegiatan pendidikan per semester berlangsung dalam semester gasal atau genap, antara 

1416 minggu. 

5. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, seminar, praktik, laboratorium 

(praktikum), dan praktik kerja lapangan (seperti PLP dan KKN). 

6. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah jam 

pertemuan dalam satu semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi 75% tidak 

diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS). 
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BAB VI 

PENGAWASAN DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik, maka sebelum proses pembelajaran dilaksanakan perlu diadakan: 

A. PROSEDUR TETAP PERSIAPAN PROSES PEMBELAJARAN 

1. Setiap awal semester Dekan menginstruksikan kepada Wakil Dekan I untuk berkoordinasi 

dengan Ka.Prodi mensosialisasikan ke seluruh dosen agar menyususn rancangan 

pembelajaran. 

2. Kaprodi mensosialisasikan kepada dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester 

yang memuat sekurang kurangnya: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capain 

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar. 

3. Dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester yang memuat sekurang-kurangnya: 

capain pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar 

4. Kaprodi melakukan monitoring atas kesiapan rancangan pembelajaran 

5. UPMF mengevaluasi rancangan pembelajaran yang dibuat oleh dosen. 

6. LPMU mengkoordinasikan UPMF dalam pelaksanaan evaluasi rancangan pembelajaran. 

7. Dekan menindaklanjuti hasil evaluasi LPMU/ UPMF tentang rancangan pembelajaran. 

8. Kaprodi menugaskan kepada Ka. Tata Usaha untuk mendokumentasikan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk bahan evaluasi yang dilakukan LPMU atau UPMF. 

9. Ka.TU mendokumentasikan dokumen pembelajaran. 

 

B. PROSEDUR TETAP PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

1. Dekan meninstruksikan kepada Wakil Dekan I untuk berkoordinasi dengan Ka.Peodi dalam 

pengawasan proses pembelajaran. 

2. Wakil Dekan I melaksanakan pengawasan proses pembelajaran bersama dengan ka.Prodi. 

3. Ka.Prodi berkoordinasi dengan bagian perkuliahan untuk melakukan pengawasan proses 

pembelajaran 
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4. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan sekurang kurangnya setengah 

semester sekali dan mencatat alasan jika dosen berhalangan hadir dan menginformasikan 

jadwal kuliah pengganti kepada mahasiswa. 

5. Dekan menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran. 

 

C. PROSEDUR TETAP EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

1. Ka.Prodi melakukan monitoring langsung atas durasi mengajar setiap dosen dan monitoring 

dokumen untuk frekuensi tatap muka dosen. 

2. Dekan melakukan evaluasi atas proses akademik baik menjelang ujian tengah semester 

(UTS) maupun menjelan ujian akhir semester (UAS) untuk mengidentifikasi permasalahan 

yang terjadi selama tengah dan satu semester. 

3. Mahasiswa melakukan evaluasi perkuliahan terhadap dosen selama satu semester dengan 

menggunakan Angket Evaluasi Perkuliahan. 

4. UPMF melakukan evaluasi atas dokumen pembelajaran (unsur pembelajaran) yang meliputi 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Tugas Semester (RTS), Bahan ajar, 

Jurnal mengajar, Presensi Mahasiswa dan menganalisisnya. 

5. LPMU melakukan evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) selama satu semester yang 

mencakup unsur pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan unsur 

penunjang lainnya. 

 

D. PROSEDUR TETAP EVALUASI MAHASISWA 

Untuk mengetahui prestasi hasil proses pembelajaran mahasiswa, maka Fakultas mengadakan 

evaluasi proses pembelajaran atau ujian meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). 

1. PROSEDUR TETAP UJIAN TENGAH SEMESTER 

a. Dekan membentuk panitia Ujian Tengah Semester untuk masing-masing prodi. 

b. Ka.Prodi menerbitkan berita acara ujian. 

c. Panitia ujian mengkoordinir pengumpulan soal setiap dosen pengampu mata kuliah dan 

mendistribusikan kepada pengawas ujian 

d. Panitia ujian menetapkan jadwal UTS, pengawas ujian dan tata tertib ujian. 
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e. Panitia meminta soal ujian kepada dosen dalam bentuk ketikan sesuai aturan selambat-

lambatnya 3 hari sebelum mata kuliah yang diampu diujikan. 

f. Panitia mendistribusikan lembar jawaban kepada dosen pengampu mata kuliah. 

g. Dosen mengampu mata kuliah melakukan koreksi, memberi nilai mahasiswa peserta ujian, 

mengumumkan dan membagikan hasil UTS kepada mahasiswa. 

 

2. PROSEDUR TETAP UJIAN AKHIR SEMESTER 

a. Dekan membentuk panitian UAS untuk masing-masing prodi 

b. Ka.Prodi menerbitkan berita acara ujian 

c. Panitia ujian mengkoordinir pengumpulan soal dari setiap dosen pengampu mata kuliah dan 

mendistribusikan kepada pengawas ujian. 

d. Panitia ujian menetapkan jadwal UAS, pengawas ujian dan tata tertib ujian. 

e. Panitia meminta soal ujian kepada dosen dalam bentuk ketikan sesuai aturan selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mata kuliah yang diampu diujikan. 

f. Panitia mendistribusikan lembar jawaban kepada dosen pengampu mata kuliah 

g. Dosen pengampu mata kuliah melakukan koreksi, memberikan nilai mahasiswa peserta 

ujian. 

 

E. YUDISIUM 

1. Dosen pengampu menyerahkan nilai kepada ka.Prodi paling lambat 1 minggu setelah 

tanggal ujian. 

2. Ka.Prodi mengkoordinir rapat yudisium 

3. Ka.Prodi menyerahkan nilai Akhir ke BAAKSI 

4. BAAKSI menerbitkan KHS. 

5. Mahasiswa melakukan klarifikasi nilai. 

6. Dosen pengampu melayani proses klarifikasi nilaiuntuk merubah dan/ atau tidak merubah 

nilai yang sudah ada. 

7. BAAKSI mengunggah KHS melalui SIAKAD. 

8. Mahasiswa dan dosen wali mengakses dan mengunduh KHS melalui SIAKAD 
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BAB VII 

PENILAIAN 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara menyeluruh meliputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa setiap mata 

kuliah untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses perkuliahan selama satu 

semester berjalan. 

A. PEMBERIAN NILAI 

Nilai akhir mata kuliah adalah nilai yang tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS). 

Nilai akhri mata kuliah dinyatakan dengan huruf: A, B+, B, C+, C, D+, D dan E dengan 

kesetaraan sebagaimana dalam tabel: 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai 

≥80 A 4 

≥75 B+ 3,5 

≥70 B 3 

≥61 C+ 2,5 

≥56 C 2 

≥51 D+ 1,5 

≥45 D 1 

≥44 E 0 

 

B. KETENTUAN PEMBERIAN NILAI 

1. Penyerahan nilai selambat-lambatnya tiga hari setelah mata kuliah diujikan 

2. Bagi dosen yang terlambat dalam mengumpulkan nilai, diberlakukan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Keterlambatan satu hari sebelum rapat yudisium diberikan surat peringatan pertama 

(SP1) 

b. Keterlambatan menyerahkan nilai setelah nilai dikirim ke BAKSI diberikan surat 

peringatan kedua (SP2). 
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c. Keterlambatan menyerahkan nilai setelah jadwal yudisium dari BAAKSI diberikan 

sanksi mengurangi beban mengajar sebanyak 3 sks atau satu kelas. 

 

C. KOMPONEN PENILAIAN 

Komponen dalam nilai akhir adalah sebagai berikut: 

1. Ujian tengah semester 

2. Ujian akhir semester 

3. Tugas terstruktur 

4. Tugas tak terstruktur 

5. Presentasi makalah 

6. Hasil pengamatan dosen atas keaktifan mahasiswa di kelas. 

Prosentase tiap komponen adalah: 

1. Komponen Ujian Tengah dan Akhir Semester maksimal 70% 

2. Komponen tugas terstruktur dan tak terstruktur, presentasi makalah, hasil pengamatan dosen 

atas keaktifan mahasiswa di kelas minimal 30 % 
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BAB VIII 

PROSEDUR TAHAP AKHIR 

 

A. PENYUSUNAN SKRIPSI 

Skripsi adalah tugas akhir berupa karya ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian/ penyelidikan/ 

survey yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program sarjana 

strata satu. 

1. SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI 

a. Menyerahkan transkrip sementara 

b. Jumlah SKS minimal 130 SKS 

c. Telah lulus dari mata kuliah Metode Penelitian yang menjadi prasyarat   

 

2. PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN SKRIPSI 

a. Mahasiswa mengunduh transkrip sementara dari SIAKAD 

b. Mahasiswa meminta tanda tangan persetujuan pendaftaran kepada dosen wali 

c. Mahasiswa mendaftar di Ka.TU dengan menyerahkan transkrip dan mengisi lengkap 

formulir pendaftaran skripsi. 

d. Ka.Prodi memberikan alokasi dosen pembimbing yang relevan dengan tema skripsi 

e. Dekan menerbitkan surat keputusan penugasan kepada dosen pembimbing yang ditunjuk. 

f. Mengambil surat tugas pembimbingan skripsi di TU dan menyerahkanya kepada 2 orang 

dosen pembimbing yang ditunjuk oleh masing masing prodi di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Unikal dan proses bimbingan bisa dimulai. 

g. Mahasiswa melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing sampai selesai. 

 

B. SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

Seminar proposal adalah kegiatan evaluasi terhadap usulan penelitian yang disusun oleh 

mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi sebelum pengumpulan data dilakukan, untuk 

memperoleh masukan dari dosen penelaah berkaitan dengan persiapan pelaksanaan penelitian. 
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C. SYARAT SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

1. Mahasiswa mendaftar ke Ka.TU 

2. Mahasiswa Menyerahkan 2 fotokopi proposal  yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing. 

 

D. PROSEDUR TETAP SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke TU untuk mengikuti seminar proposal 

4. Ka.Prodi menetapkan jadwal seminar 

5. Ka.Prodi menetapkan dosen penelaah 

6. Tim penelaah melaksanakan review atas proposal yang disusun mahasiswa 

7. Tim penelaah melakukan rapat penentuan hasil akhir 

8. Ka.Prodi mengumumkan hasil seminar proposal kepada mahasiswa 

 

E. UJIAN SKRIPSI 

Ujian skripsi adalah pelaksanaan ujian bagi skripsi yang telah selesai disusun oleh mahasiswa 

dan telah disetujui oleh dua orang pembimbing. 

F. SYARAT UJIAN SKRIPSI 

1. Laporan penelitian/ skripsi harus sudah disetujui oleh semua (2 orang) dosen pembimbing. 

Laporan tersebut dijilid lipat (bukan jilid hard cover) dengan cover warna coklat muda 

(seperti warna skripsi), rangkap 2 dan isi laporan penelitian/ skripsi tersebut harus sudah 

lengkap, dari halaman judul, surat pernyataan keabsahan/ keaslian penelitian, halaman 

pengesahaan, halaman persembahan, motto, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, isi, daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, serta masing-masing lembarnya telah ada nomor halamannya, 

sebagaimana pada buku pedoman umum penyusunan skripsi. 

2. Menunjukkan catatan kemajuan skripsi yang ada di buku Pedoman Umum Penyusunan 

Skripsi. 

3. Menunjukkan slip pembayaran SPP terakhir dan atau bukti registrasi. 
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4. Bagi mahasiswa yang mengulang ujian skripsi harus menyerahkan 2 rangkap laporan 

penelitian/ skripsi yang sudah dijilid dan ditandatangani revisiannya oleh semua dosen 

penguji dan dosen pembimbing. 

 

G. PROSEDUR TETAP UJIAN SKRIPSI 

1. Mendaftar ke Ka.TU 

2. Ka.Prodi menetapkan jadwal ujian skripsi 

3. Ka.Prodi menetapkan dosen penguji skripsi 

4. Dosen penguji melakukan pengujian terhadap skripsi 

5. Dosen penguji memberikan penilaian dan catatan-catatan yang harus direvisi 

6. Ka.Prodi mengumumkan hasil ujian skripsi kepada mahasiwa 

 

H. PROSEDUR TETAP UJIAN KOMPREHENSIF 

Ujian pendadaran adalah pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa yang telah lulus seluruh 

mata kuliah, tidak termasuk skripsi, meliputi materi pokok pada program studi yang 

bersangkutan. 

I. SYARAT UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah 

2. Menyerahkan transkrip nilai terakhir asli yang menunjukkan telah menempuh semua mata 

kuliah (kecuali komprehensif) dan transkrip tersebut ditandatangani oleh dosen wali sebagai 

persetujuan. 

3. Bagi mahasiswa yang mengulang ujian komprehensif harus menunjukkan hasil ujian 

komprehensif tersebut. 

 

J. SYARAT UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Mendaftar ke Ka.Tu untuk mengikuti ujian komprehensif. 

2. Ka.Prodi menetapkan jadwal ujian komprehensif dan dosen penguji komprehensif. 

3. Dosen penguji melakukan pengujian dan melaporkan nilai kepada Ka.Prodi 

4. Ka.Prodi mengumumkan hasil ujian komprehensif kepada mahasiswa 
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K. PAKAIAN 

Pakaian yang dipakai mahasiswa dalam seminar proposal, ujian skripsi, dan ujian komprehensif 

adalah: 

1. Pakaiaan ujian mahasiswa pria: 

2. Kemeja warna putih 

3. Celana panjang hitam (bukan jeans) 

Pakaian ujian mahasiswa perempuan 

4. Kemeja warna putih  

5. Rok (bawahan) warna hitam (bukan jeans) 
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BAB VII 

KELULUSAN 

Mahasiswa dinyatakan selesai dan lulus program pendidikan strata satu setelah memenuhi syarat 

dan kewajiban akademik yang berlaku sebagai berikut: 

1. Total SKS yang ditempuh sebanyak 144 – 150 SKS 

2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥2 

3. Nilai D maksimal 5% dari jumlah mata kuliah yang ada 

4. Telah lulus ujian skripsi dan komprehensif 

 

A. PREDIKAT KELULUSAN 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti program pendidikan diberikan predikat kelulusan 

sesuai dengan indeks prestasi dan maha studi yang dicapai: 

 

Hasil IPK 

Memuaskan 2 s.d. 2,75 

Sangat memuaskan 2,75 s.d. 3,50 

Dengan pujian 3, 51 s.d. 4 

 

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum 

yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun. 

B. TRANSKRIP DAN IJAZAH 

1. Transkrip 

a. Transkrip ialah surat keterangan yang berisi semua beban studi dan nilai yang diperoleh 

mahasiswa selama mengikuti kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unikal 

b. Transkrip disusun oleh BAAKSi setelah mahasiswa diinyatakan lulus dan yudisium yang 

dikeluarkan fakultas. 

c. Transkrip ditandatangani oleh Dekan dan Rektor setelah diperiksa dan diparaf oleh kepala 

BAAKSI 



73 
 

2. Ijazah 

a. Ijazah adalah surat keterangan kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa setelah 

menyelesaikan seluruh beban studi dan tugas akhir. 

b. Ijazah dikeluarkan oleh Universitas Pekalongan berdasarkan laporan yudisium dari masing-

masing fakultas dan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor 

c. Ijazah dapat diambil dengan persyaratan: 

d. Menunjukkan bukti lunas seluruh administrasi keuangan yang diwajibkan di bagian 

keuangan. 

e. Menunjukkan surat keterangan bebas peminjaman buku dari perpustakaan, 

f. Menunjukkan surata keterangan telah menyerahkan laporan tugas akhir (bebas administrasi 

fakultas) 

g. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian dapat mengambil formulir pengambilan ujian 

di BAAKSI. 

3. SKPI 

a. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat 

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang 

pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.  

b. Mahasiswa mengunggah semua aktivitas dan prestasi yang diperoleh melalui aplikasi SKPI 

yang disiapkan Universitas Pekalongan. 

c. Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Dekan. 
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BAB X 

PENUTUP 

Buku pedoman akademik ini dibuat untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, untuk 

itu kami mohon komitmen dari segenap Civitas Akademika khususnya dosen Fakultas keguruan 

dan Ilmu Pendidikan untuk mematuhi segala peraturan dalam buku pedoman ini. 

  



75 
 

REFERENSI 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 

Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Tugas Utama Dosen 

5. Peraturan Mendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. PP 32 

tahun 2013 

6. Perpres no.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

7. Permendikbud no.73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia 

bidang pendidikan tinggi 

8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 

9. Statuta Universitas Pekalongan 

10. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Pekalongan (SPMI) 

  



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	cover pedoman akademik.pdf
	Draft pedoman akademik FKIP UNIKAL 2020.pdf

