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SEJARAH 

      Universitas Potensi Utama dahulunya adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

dan Komputer  yang mendapat izin penyelenggaraan melalui sk mendiknas RI. No. 

103/D/O2003 tanggal 09 juli 2003 untuk tiga program studi yaitu Program Studi Teknik 

Informatika Jenjang S1,  Program Studi Sistem Informasi Jenjang S1 serta Program Studi 

Manajemen Informatika jenjang D3. Kampus Universitas Potensi Utama terletak dijalan 

K.L Yos Sudarso No. 76-G Glugur kota Medan. Sejalan dengan pertambahan mahasiswa 

maka pada tahun 2004 Univeristas Potensi Utama membuka kampus dilokasi lain tepatnya 

di jalan K.L Yos Sudarso Km. 6,5 Tanjung mulia medan. 

      Seiring kebutuhan pelanggan dan stakeholder Universitas Potensi Utama berubah 

menjadi Universitas Potensi Utama dengan izin SK mendikbud RI No.424/E/O/2014 pada 

tanggal 14 September 2014 yang terdiri dari 6 (Enam) Fakultas antara lain: Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan, Fakultas Seni dan 
Desain, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum. 

      Program  Studi  Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Potensi Utama berdiri  pada  

tanggal 17 September 2014  sesuai  dengan SK Dikti nomor 424/E/O/2014. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Politik Dan 

Kependidikan. Dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris melibatkan Universitas, Fakultas, dan Stakeholder, dimana 

kebijakan yang ada di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris  merupakan visi, misi, 

tujuan turunan dari Fakultas dan Universitas. 

LANDASAN 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun  2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

 

VISI DAN MISI 

Visi Fakultas  

Pada Tahun 2025 Menjadi Fakultas yang Unggul di Bidang Ilmu Politik dan Ilmu 

Pendidikan Serta Mampu Berperan Aktif di Tingkat Nasional dan Internasional. 
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Misi Fakultas 

Misi Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama adalah sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan Pendidikan yang Berkualitas dalam Bidang Ilmu Politik dan Ilmu 

Pendidikan yang sesuai dengan Perkembangan IPTEKS dan Kebutuhan 

Stakeholders. 

2. Melaksanakan Penelitian dalam bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pendidikan yang dapat 

dipublikasikan pada tingkat Nasional dan Internasional. 

3. Melaksanakan Kegiatan dan Layanan yang Bermanfaat bagi Masyarakat dalam 

Bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pendidikan. 

4. Menjalin kerjasama dengan instansi, masyarakat, dan stakeholder lainnya pada 

tingkat nasional dan internasional untuk mendukung terselenggaranya Tridharma 

perguruan tinggi. 

 

Tujuan 

Tujuan Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkarakter dan bermental wirausaha 

dalam bidang ilmu politik dan ilmu pendidikan. 

2. Menghasilkan karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya dalam bidang ilmu politik 

dan ilmu pendidikan yang dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional. 

3. Pengembangan Perilaku Kecendiakawanan Dosen dan Mahasiswa melalui Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

4. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama di Tingkat Lokal, 

Nasional, Regional dan Internasional untuk mendukung Terselenggaranya Tridharma 

Perguruan Tinggi.  

 

Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

      Pada Tahun 2025 Menjadi Program Studi yang Unggul di Bidang Pendidikan dan 

Pengajaran Bahasa Inggris serta mampu berperan aktif di Tingkat Nasional dan Berperan 

Aktif di Tingkat Nasional dan Internasional. 

 

Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

1. Melaksanakan Pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan Bahasa Inggris 

yang selaras dengan perkembagan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Melaksanakan Penelitian di ranah Pendidikan Bahasa Inggris yang layak 

dipublikasikan tingkat nasional dan internasional. 
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3. Melaksanakan kegiatan dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang 

Pendidikan Bahasa Inggris. 

4. Menjalin kerjasama dengan instansi, masyarakat, dan stakeholder lainnya pada 

tingkat nasional dan internasional untuk mendukung terselenggaranya Tridharma 

perguruan tinggi. 

 

Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris ditetapkan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berkrakter dan bermental wirausaha 

dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris.  

2. Menghasilkan karya ilmiah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang dipublikasikan 

pada tingkat Nasional dan Internasional. 

3. Pengembangan perilaku kecendekiawanan Dosen dan Mahasiswa melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama di tingkat lokal, 

nasional, regional, dan internasional untuk mendukung terselenggaranya tridharma 

perguruan tinggi. 

 

KOMPETENSI LULUSAN 

Kompetensi utama lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 

Potensi Utama yaitu: 

1. Guru 

Kompetensi yang dimiliki: 

- Kompetensi Personal/Pribadi 
Kompetensi personal atau pribadi adalah kemampuan pribadi yang mantap,  stabil, dewasa, 

arif, berwibawa, berakhlak mulia, yang menjadi teladan bagi peserta didik. 

- Kompetensi Profesional 

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan guru dapat membimbing. 

- Kompetensi Pedagogik  
Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi 

yang dimiliki.  

- Kompetensi sosial  
Komptensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien dengan peserta didik, sesame guru, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 
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2. Penerjemah 

Kompetensi yang dimiliki: 

- Menguasai dan mengenal latar belakang dari bidang yang diterjemahkan 

- Menguasai prisip-prinsip dasar teori dan praktek terjemahan seperti aturan, gaya dan 

tata dari bahasa sumber dan bahasa target. 

- Memiliki empati dan kemampuan untuk menyesuaikan hasil terjemahan dengan tingkat 

pemahaman klien sebagai pengguna akhir hasil terjemahan. 

- Memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan terjemahan tepat 

waktu. 

- Memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya dari bahasa sumber dan bahasa target 

untuk menghindari kesalahpahaman dari hasil terjemahan. 

- Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan alat bantu terjemahan 

yang diperlukan seperti kamus, thesaurus, aplikasi computer online dan offline, printer, 

dsb. 

 

3. Tour Leader (Pimpinan Perjalanan Wisata) 

Kompetensi Umum: 

- Mampu bekerjasama dengan kolega dan wisatawan 

- Mampu bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda 

- Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja  

- Menangani situasi konflik 

- Mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan pariwisata. 

 

Kompetensi Inti/Fungsional 

- Mampu melakukan persiapan tur 

- Mampu mengkoordinasi jadwal persiapan 

- Mengembangkan pengetahuan destinasi 

- Mampu mengatur surat keberangkatan, saat transit, saat di kendaraan, saat tiba, saat 

check in, dan check out di hotel. 

- Mampu mengatur peserta saat tur 

- Mampu mengelola tur tambahan 

- Mampu mengatur perpindahan moda transportasi 

- Mampu mengelola permasalahan yang tidak terduga 

- Mampu menangani keluhan peserta selama tur 

 

Kompetensi Khusus/Spesifik Pendukung 

- Mampu melakukan komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat 

operasional dasar 

- Mampu membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar  

- Mampu menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar. 
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4. Peneliti di Bidang Pendidikan Bahasa Inggris  

Kompetensi: 

- Memiliki kemampuan untuk mengembangkan sikap menghargai pendidikan dan 

kehidupan akademis berdasarkan pendidikan dasar, terutama etika profesi, dan 

organisasi kependidikan. 

- Memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan IPTEK dalam bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

- Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemahaman tujuan akademis, dan 

peneliti professional.  

- Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa 

Inggris. 

- Memiliki kemampuan untuk menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan 

penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. 

 

5. Entrepreneur dan organizer institusi pendidikan, biro bimbingan belajar dan les 

privat 

Kompetensi : 

- Memiliki kemampuan untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan bisnis di 

bidang pendidikan bahasa Inggris secara kreatif dan sesuai dengan perkembangan 

pendidikan 

- Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dan 

mengembangkan pelayanan. 

 

6. Konsultan Pendidikan  
- Memiliki kemampuan untuk berfikir kritis dan logis dan mampu memahami 

- Mampu menerapkan bahasa Inggris di berbagai bidang ilmu 

- Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data.   

 

Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris mengembangkan  

Potensi Utama 

Ketua Program Studi : Enni Maisaroh, M.Hum 

Dosen Tetap:  

1. Dina Irmayanti Harahap 

2. Juliana, M.Si 

3. Nur’afifah Hasbi Nasution, M.Hum  

4. Winda Syafitri, M.Pd 

5. Yenita Uswar, M.Hum 
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Struktur Organisasi Program Pendidikan Bahasa Inggris 

No Nama Dosen Jabatan S1 S2      Kompetensi 

1. Ashari P Swondo, 

M.Hum 

Dekan 

FIPK 

Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UNIMED 

LTBI UNIMED Bahasa Inggris 

2. Enni Maisaroh, 

M.Hum 

 

Kaprodi Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UNIMED 

LTBI UNIMED Bahasa Inggris 

3. Dina Irmayanti 

Harahap, M.Hum 

Dosen Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UNIMED 

LTBI UNIMED Bahasa Inggris 

4. Juliana, M.Si Dosen Sastra Inggris 

USU 

LINGUISTIK 

USU 

Terjemahan 

5. Nur’afifah Hasbi 

Nasution, M.Hum 

Dosen Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UIN 

LTBI UNIMED Bahasa Inggris 

6. Winda Syafitri, 

M.Pd 

Dosen Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UNIMED 

Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UM 

Pendidikan Bahasa 

Inggris 

7. Yenita Uswar, 

M.Hum 

Dosen Pendidikan 

Bahasa Inggris 

UNIMED 

LTBI UNIMED Bahasa Inggris 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

Sistem Pendidikan 

      Universitas Potensi Utama menerapkan Sistem Kredit Semester untuk semua Program 

Studi dan jenjang pendidikan. Demikian juga dengan Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris yang merupakan Jenjang Strata satu (S1). 

Sistem Kredit Semester 

      Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi 

mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga 

pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit. 

      Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program 

pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja. 

Di dalam sistem kredit diterapkan suatu kredit semester yang disingkat SKS, yaitu satuan 

yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban mahasiswa, besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta usaha untuk 

meyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi, khususnya bagi tenaga pengajar. 
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Ciri – Ciri Sistem Kredit Semester 

1. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswa menyusun 

Program studi sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

2. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswa menyusun 

kombinasi antar berbagai program. 

3. Sistem kredit semester memungkinkan mahasiswa untuk meyelesaikan studinya lebih 

cepat dari waktu studi yang ditetapkan. 

4. Mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler dapat mengurangi 

jumlah kredit yang seharusnya dikontrak pada semester tersebut. 

 

Nilai Kredit Semester 

 Besarnya nilai kredit semester setiap mata kuliah disesuaikan dengan karakteristik mata 

kuliah tersebut. 

1. Nilai 1 (satu) SKS untuk perkuliahan meliputi tiga macam kegiatan, yakni tatap muka, 

akademik terstruktur, Kegiatan mandiri. 

a. Mahasiswa : 

1. Selama 45 menit, acara tatap muka terjadwal dengan Dosen dikelas, misalnya 

dalam bentuk perkuliahan. 

2. Selama 45 menit, acara kegitan akademik terstruktur yang direncanakan oleh 

Dosen dalam bentuk pekerjaan rumah atau penyelesaian soal-soal. 

3. Selama 45 menit acara kegiatan mandiri yang diberikan oleh Dosen dalam 

bentuk tugas yang bersifat untuk mendalami bidang kajian. 

 b. Dosen 

1. Selama 45 menit, acara tatap muka terjadual dengan mahasiswa di dalam kelas. 

2. Selama 45 menit, acara perencanaan dan evaluasi akademik terstruktur. 

3. Selama 45 menit, pengembangan materi perkuliahan. 

2. Nilai 2 SKS mata kuliah alat tes dengan pengantar teori dan skoring kasar, sama 

dengan 2 x 45 menit  atau setara dengan 1 SKS perkuliahan tatap muka. 

 

 

Beban Studi 

1. Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan 

akademik dan waktu rata-rata yang tersedia dari masing-masing mahasiswa. 

2. Bagi mahasiswa yang mempunyai alasan banyak kegiatan non akademik baik di dalam 

maupun di luar kampus, dapat mengambil SKS kurang dari yang ditawarkan, tetapi 

tidak boleh kurang dari 12 SKS, kecuali bagi mereka yang mempunyai sisa SKS 

kurang dari 12 SKS. 

3. Beban studi maksimal bagi seorang mahasiswa per semester pada dasarnya ditentukan 

oleh prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai patokan umum, beban 

studi mahasiswa adalah 20 SKS per semester. Namun dosen wali dapat menggunakan 

indeks prestasi (IP) semester sebelumnya sebagai salah satu patokan untuk menentukan 

jumlah maksimal SKS yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa, yang terlihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 1 

Beban Studi Mahasiswa berdasarkan indeks prestasi 

 

 

 

 

 

  Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru dapat mengambil seluruh SKS 

yang ditawarkan untuk semester tersebut dengan catatan tidak lebih dari 22 SKS. 

 

Perwalian 

 Pengertian perwalian atau bimbingan studi adalah segala kegiatan yang membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, antara lain : 

1. Dosen Wali memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa yang dibimbingnya untuk dapat mengikuti program pendidikan dalam 

satu semester yang akan berlangsung. 

2. Membantu mahasiswa mempertimbangkan jenis matakuliah wajib dan pilihan yang 

dapat diambilnya dan yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari serta 

menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih waktu kegiatan 

kuliah/praktikum. 

3. Menetapkan Batas beban studi yang boleh diambil mahasiswa sesuai dengan indeks 

Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada akhir semester sebelumnya, sesuai 

dengan KHS yang telah diterima, selanjutnya mahasiswa mengisi KRS. 

4. Mengisi topik yang dikonsultasikan mahasiswa ke dalam form berita Acara 

Perwalian. 

5. Kartu Rencana Studi yang telah diisi oleh mahasiswa yang dibimbing dan telah 

disetujui oleh Dosen Wali disimpan pada bagian Program Studi. 

6. Mengikuti perkembangan studi setiap mahasiswa yang dibimbing sehingga 

mengetahui sedini mungkin hambatan studi mahasiswa. 

7. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa apabila menghadapi kesulitan belajar 

dan bila dipandang perlu meneruskan masalahnya untuk dapat memperoleh 

pelayanan bimbingan dan konseling kepada Program Studi. 

8. Setiap dosen yang ditunjuk menjadi dosen wali, ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Dekan Fakultas atas usul Ketua Program Studi. 

 

Indeks Prestasi (IP) Maksimal SKS 

IP < 2.00 21 SKS 

2.00 <= IP < 3.00 21 SKS 

IP >= 3.00 24 SKS 
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Batas Waktu Studi 

 Batas waktu studi ialah batas waktu yang diberikan kepada seorang mahasiswa dalam 

menyelesaikan suatu program studi. Lama studi yaitu 1 sampai 7 tahun dengan perincian 

sebagai berikut: 

- Strata Satu (S1) : 4 s.d. 7 tahun 

Apabila selama waktu studi mahasiswa berhenti dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa 

dalam satu semester atau lebih tanpa memperoleh ijin, maka mahasiswa tersebut 

dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan apabila mahasiswa tersebut memperoleh izin 

secara resmi dari Ketua atas susulan Dosen Wali dan Ketua Program Studi maka jangka 

waktu selama mahasiswa tersebut berhenti sementara tidak diperhitungkan untuk 

penentuan batas waktu studi. 

 

Program Pengalaman Lapangan 

      Program Pengalama Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan berisi kegiatan 

pengembangan kompetensi mahasiswa dengan cara mempraktikkan pengetahuan 

kependidikan yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan ke dalam konteks pembelajaran 

nyata. PPL dapat dikatakan sebagai rangkain kegiatan terencana, terprogram, dan 

terbimbing melalui kegiatan magang di sekolah bagi mahasiswa program studi Pendidikan 

Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan Universitas Potensi Utama Medan.  

 

Persyaratan Program Pengalaman lapangan 

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan Program Pegalaman Lapangan adalah : 

1. Memiliki sekurang-kurangnya 110 SKS yang sudah lulus di program studi Bahasa 

Inggris dengan IP kumulatif minimal 2.75 dan telah lulus semua mata kuliah dasar 

keahlian. 

2. Telah mengikuti semua mata kuliah semester 1 s.d semester 6. 

3. Mahasiswa telah mengikuti OSMB (Orientasi Studi Mahasiswa Baru), dengan 

menyerahkan Photocopy Sertifikat OSMB yang sudah disahkan oleh wakil Rektor III 

kepada program studi sebagai syarat melaksanakan Program Pengalaman Lapangan 

(PPL)  

4. Sudah melunasi uang pembayaran bimbingan PPL dan Tugas Akhir/Skripsi di bagian 

administrasi. 

5. Pengajuan surat Permohonan PPL kepada Ketua Program studi dengan batas ketentuan 

yang ditetapkan. 

6. Pengajuan lokasi/tempat PPL diserahkan ke bagian program studi dengan batas yang 

ditentukan. 
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Pelaksanaan  Praktek Pengalaman Lapangan 

1. Praktek Pengalaman Lapangan dilaksanakan di sekolah SMP/sederajat dan 

SMA/sederajat secara serentak dalam satu angkatan di Program Studi dan telah 

memenuhi persyaratan administrasi. 

2. Lama pelaksanaan PPL 8 minggu kerja (2 bulan) dengan bobot 5 jam (Jam 8-13 atau 

jam13-18 tergantung dimana sekolah PPL berada). 

3. Kegiatan PPL  meliputi pembekalan, observasi, adaptasi, dan praktik mengajar sesuai 

dengan kelas yang diampu oleh guru pamong. 

4. Selama kegiatan PPL berlangsung menggunakan pakaian yang layak sebagai sorang 

guru dengan memakai jaket almamater. 

5. Mengisi daftar hadir dan jurnal harian yang telah disediakan selama kegiatan PPL 

berlangsung. 

   

Laporan  Program Pengalaman Lapangan 

1. Laporan PPL harus disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. 

2. Praktik mengajar dinilai oleh guru pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan. 

3. Format laporan mengacu pada standar yang ditentukan oleh Universitas Potensi Utama. 

4. Hasil Laporan dijilid rangkap 3 (Prodi, Pepustakaan, pribadi) terdiri dari halaman 

pengesahan, daftar isi, surat izin PPL, lampiran-lampiran, foto dokumentasi dan 

menyerahkan laporan dalam bentuk softcopy yang sudah diburning. 

 

 Penilaian Program Pengalaman Lapangan 

1. Konsep Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengukuran tingkat penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan keguruan yang ditampilka oleh mahasiswa 

selama PPL berlangsung. 

2. Tujuan Penilaian PPL adalah untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan 

tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditampilkan oleh 

mahasiswa/i selama PPL dan tingkat keefektifan proses pelaksanaan PPL itu sendiri. 

3. Sifat penilaian PPL harus meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik 

untuk kepentingan perbaikan, pengayaan/pengembangan maupun untuk menetapkan 

layak tidaknya mahasiswa PPL dinyatakan berhasil/lulus dalam PPL. 

5. Sasaran Penilaian diarahkan kepada tercapainya kemampuan dan kecakapan 

mahasiswa program S1 prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Politik dan 

Kependidikan   Universitas Potensi Utama Medan dalam melaksanakan pembelajaran 

dalam rangka memenuhi empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. 
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Skripsi untuk Jenjang Pendidikan Strata-1 

A. TATA CARA 

      Mekanisme Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi mengacu kepada Standard Operating 

Procedure (SOP) FIPK No.13 tentang Skripsi. SOP ini bertujuan untuk memberikan 

pedoman dalam pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa di lingkungan 

Prodi PBI Universtas Potensi Utama agar didapatkan kualitas skripsi yang baik dan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Adapun mekanisme pembimbingan skripsi tersebut adalah: 

1. Wakil Rektor I menetapkan Jadwal Pelaksanaan Skripsi sesuai dengan kalender 

akademik Universitas Potensi Utama dan mengeluarkan Pengumuman Skripsi kepada 

mahasiswa. 

2. Kaprodi membuat Pengumuman mahasiswa/i yang bisa mengambil matakuliah Skripsi 

berdasarkan hasil pengecekan transkrip nilai sementara yang dilakukan oleh 

mahasiswa.  

3. Kaprodi kemudian merekap dan mengumumkan daftar mahasiswa/i yang bisa 

mengambil matakuliah Skripsi. 

4. Wakil Rektor I mengeluarkan daftar nama Dosen Pembimbing dan menyerahkannya ke 

Kaprodi. 

5. Kaprodi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing yang ditandatangani 

oleh Dekan. 

6. Proses  pembimbingan  meliputi  penentuan  judul,  penentuan  usulan  penelitian, 

pelaksanaan  penelitian,  penulisan  bahan  seminar  proposal untuk  usulan  dan  hasil 

penelitian. 

7. Mahasiswa membuat Proposal Skripsi dan mengajukannya kepada Dosen Pembimbing. 

8. Setelah Proposal skripsi disetujui oleh Dosen Pembimbing, Proposal Skripsi 

diserahkan ke BAAK dan mahasiswa melanjutkan penyusunan Skripsi. 

9. Mahasiswa melaksanakan bimbingan Skripsi dengan Pembimbing yang dapat 

dilaksanakan secara resmi dan tidak resmi.Bimbingan resmi yaitu bimbingan yang 

sudah dijadwalkan dosen pembimbing dan dilaksanakan di Universitas Potensi utama. 

Bimbingan tidak resmi yaitu bimbingan yang dilaksanakan atas kesepakatan antara 

dosen pembimbing dan mahasiswa. 

10. Dosen Pembimbing memberikan 8 kali pertemuan ”Jadwal Bimbingan Resmi”  kepada 

BAAK. 

11. Pada pelaksanaan bimbingan resmi, dosen pembimbing mengabsensi mahasiswa yang 

di bimbing pada form Daftar Hadir Mahasiswa Bimbingan Skripsidan Dosen 

pembimbingmengisi Form Materi Bimbingan Skripsi. 

12. Pada pelaksanaan bimbingan, Mahasiswa membawa Jadwal Bimbingan Skripsi.  

13. Pada saat pelaksanaan bimbingan selesai di lakukan, maka Kaprodi membuat 

Rekapitulasi Mahasiswa Yang Mengikuti Bimbingan Resmi. 

14. Skripsi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbingsecara keseluruhan dan disetujui 

oleh Ketua Program Studi, selanjutnya mahasiswa menyerahkan laporan Skripsi 

sebanyak 3 rangkap untuk diperiksa kembali secara administratif di bagian BAAK. 

15. Mahasiswa mengumpulkan Skripsi sebanyak 3 rangkap ke bagian BAAK sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan yang tercatat pada List Bukti Pengumpulan 

Skripsi. 
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16. Kaprodi / Sekprodi membuat Daftar Pengumpulan Skripsidan melaporkan kebagian 

Wakil Rektor I. 

17. Bagi mahasiswa/i yang tidak mengumpulkan Skripsi sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan, maka penyusunan Skripsi dapat dilanjutkan kembali pada semester 

berikutnya. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

Penyusunan skripsi dilaksanakan dengan tujuan agar: 

1. Mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan 

bidang ilmu yang ditempuh.  

2. Mahasiswa mampu melakukan penelitian mulai dari merumuskan masalah, 

mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik suatu 

kesimpulan.  

3. Membantu mahasiswa menyampaikan, menggunakan, mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang diperoleh menjadi suatu sistem yang terpadu untuk 

pengembangan ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. 

 

C. OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian ini fokus pada bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang mencakup 

hal-hal berikut ini. 

1. English Language Teaching 

2. Classroom Management 

3. English Teaching Methods and Strategies 

4. Technology in English Classroom 

5. English language Curriculum 

6. English Students’ Motivation and Attitudes 

7. Professional Development of English Teachers 

8. English Language Assessment 

9. English Textbook 

10. English Teachers’ Performance 

11. Media in English Class 

12. 21st Century English Education 

13. Current Issues in English language Education in Indonesia 

14. English Linguistics 

15. English Applied Linguistics 
 

D. PEMBIMBING 

Penyusunan skripsi dibimbing oleh satu orang dosen dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Pembimbing adalah dosen tetap pada program studi yang bersangkutan 

sekurang-kurangnya memiliki jabatan Asisten Ahli dengan tambahan gelar 

Master yang bertugas melakukan pembimbingan mahasiswa dalam 
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menyelesaikan skripsi, dengan kompetensi keilmuan yang sinergi dengan 

materi proposal mahasiswa. 

2. Pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Prodi, selanjutnya diusulkan ke 

Fakultas sebagai pembimbing Proposal dan skripsi atas nama mahasiswa 

tersebut. 

3. Pembimbing Skripsi mempunyai tugas: memberikan bimbingan dan arahan 

kepada mahasiswa bimbingannya selama menyusun Proposal, menilai Proposal 

pada forum seminar dan Ujian Meja Hijau, dan memberikan pengesahan pada 

naskah Proposal dan Skripsi. 

 

E. WAKTU PENYUSUNAN 

Skripsi dijadwalkan selesai dalam waktu Dua Semester. Lama penyelesaian Tugas 

Akhir dihitung sejak mahasiswa mengambil matakuliah Seminar Proposal di semester VII 

dan Skripsi di semester VIIIhingga tanggal kelulusan mahasiswa. Apabila dalam waktu 

tersebut belum dapat menyelesaikan skripsinya maka diberikan waktu perpanjangan 

sampai semester berikutnya.Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsinya 

lebih lama dari 12 bulan, maka dilakukan pembinaan oleh Program Studi.Rata-rata waktu 

yang digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi adalah 9 bulan. 

 

F. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 

Kartu Bimbingan Skripsi adalah kartu yang dibuat oleh mahasiswa yang sedang 

mengambil mata kuliah skripsi sesuai format yang ada di lampiran. Kartu ini digunakan 

sebagai bukti proses bimbingan skripsi. Dosen pembimbing wajib mengisi kolom tanggal 

dan materi bimbingan serta menandatanganinya di lembar tersebut ketika mahasiswa 

melakukan bimbingan skripsi. 

 

G. KARTU BUKTI HADIR SEMINAR PROPOSAL 

Kartu Bukti Hadir Seminar Proposal adalah kartu yang dibuat mahasiswa yang sedang 

menyusun proposal skripsi sesuai format yang ada di lampiran.Kartu ini digunakan sebagai 

bukti bahwa mahasiswa/I tersebut sudah pernah menghadiri seminar proposal minimal 

sebanyak 10 kali.Mahasiswa wajib mengisi kolom judul dan mahasiswa yang sedang 

melaksanakan seminar proposal yang kemudian ditandatangani oleh Dosen yang hadir 

ketika proposal seminar berlangsung.Kartu bukti hadir seminar proposal ini menjadi salah 

satu persyaratan mahasiswa yang ingin melaksakan seminar proposal. 

 

H. SEMINAR PROPOSAL 

Seminar proposal dilaksakan ketika proposal skripsi sudah disetujui oleh Dosen 

Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi.Seminar ini dilaksanakan dengan menghadirkan 

Dosen Pembimbing Skripsi dan dua orang dosen lainnya sebagai Dosen Pembanding I dan 

Dosen Pembanding II. Seminar Proposal Skripsi ini juga dihadiri mahasiswa lain sebagai 

audiensi yang berhak memberi masukan, kritik dan pertanyaan kepada penyaji proposal 

seminar. 
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Seminar proposal ini memiliki bobot 2 sks.Nilai ini merupakan nilai gabungan dari 

Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Pembanding I dan Dosen Pembanding II.Nilai yang 

diberikan mengikuti rentang nilai berikut ini. 

 

Rentang Nilai Seminar Proposal 

Huruf Angka 

A 80 – 100  

B 70 – 79  

C 60 – 69  

D 50 – 59  

E 0 – 49  

 

I. KARTU BUKTI HADIR SEMINAR HASIL 

Kartu Bukti Hadir Seminar Hasil adalah kartu yang dibuat mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi sesuai format yang ada di lampiran.Kartu ini digunakan sebagai bukti 

bahwa mahasiswa/I tersebut sudah pernah menghadiri seminar hasil minimal 5 

kali.Mahasiswa wajib mengisi kolom judul dan mahasiswa yang sedang melaksanakan 

seminar hasil yang kemudian ditandatangani oleh Dosen yang hadir ketika seminar hasil 

berlangsung.Kartu bukti hadir seminar hasil ini menjadi salah satu persyaratan mahasiswa 

yang ingin melaksakan seminar hasil. 

 

J. SEMINAR HASIL 

Seminar hasil adalah kegiatan mahasiswa/I memaparkan hasil apa yang sudah mereka 

dapatkat pada pengerjaan skripsi ini. Seminar hasil dilaksakan ketika proposal skripsi 

sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi. Seminar ini 

dilaksanakan dengan menghadirkan Dosen Pembimbing Skripsi dan juga dihadiri 

mahasiswa lain sebagai audiensi yang berhak memberi masukan, kritik dan pertanyaan 

kepada penyaji seminar hasil. 

 

K. UJIAN MEJA HIJAU 

Ujian skripsi program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa 

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.Ujian skripsi program sarjana bersifat 

komprehensif dan dilaksanakan secara lisan, bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa 

dalam penguasaan ilmu dan penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya. 
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1. Ketentuan Ujian Skripsi  

a. Penguji  

- Penguji terdiri dari tiga (3) orang yang terdiri dari Penguji I, II, dan Penguji III 

yang merupakan Pembimbing Skripsi.  

- Penguji sekurang-kurangnya mempunyai Jabatan Akademik paling rendah Lektor 

bagi yang berpendidikan Sarjana (S1), dan Asisten Ahli bagi yang berpendidikan 

Magister (S2) dan berpendidikan Doktor (S3).  

 

b. Persyaratan Ujian Skripsi  

- Telah menyelesaikan skripsi, dibuktikan dengan persetujuan pembimbing skripsi 

pada lembar persetujuan skripsi. 

- Memenuhi syarat administrasi keuangan.  

- Mengikuti setidaknya lima (5) seminar hasil proposal atau sidang pendadaran 

(thesis defense)  

 

c. Prosedur Ujian Skripsi  

- Melakukan pembayaran biaya ujian skripsi di Bagian Keuangan.  

- Mengambil formulir ujian sekaligus mendaftarkan ujian skripsi pada FKIP 

dengan kelengkapan data:  

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku  

2. Fotokopi transkrip nilai (diharapkan IPK minimal 2, 75)  

3. Fotokopi sertifikat TOEFL (skor terendah 500)  

4. Draft skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing  

5. Fotokopi surat keterangan lunas SPP dari Bagian Keuangan Universitas  

6. Melakukan bimbingan skripsi sebanyak min 8 kali dibuktikan dengan 

Rekam Kegiatan Bimbingan Skripsi  

7. Mengikuti setidaknya enam (5) seminar hasil atau sidang pendadaran (thesis 

defense) dibuktikan dengan Catatan Kemajuan Studi  

 

2. Pelaksanaan Ujian Skripsi  

a. Ujian skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Ketua Program 

Studi  

b. Ujian Skripsi mahasiswa dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari 3 (tiga) 

orang yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan disetujui Dekan  

c. Ujian skripsi berlangsung dalam rentang waktu satu sampai satu setengah jam.  

d. Komposisi Penguji adalah ketua penguji, penguji I dan penguji II.  

- Ketua Penguji bertugas untuk memimpin jalannya ujian skripsi, melengkapi berita 

acara, menghitung nilai skripsi dan mengumumkan hasil ujian skripsi  

- Penguji I dan II mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa sesuai dengan waktu 

yang diberikan dan memberikan nilai untuk kemudian diserahkan kepada ketua 

tim penguji  

- Dalam hal adanya pergantian Tim Penguji, harus mendapat persetujuan dari Ketua 

Program Studi.  
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e. Bagi anggota Tim Penguji yang tidak dapat melaksanakan tugasnya pada 

hari/tanggal/waktu yang telah ditetapkan, wajib memberitahukan 1 (satu) hari 

sebelumnya kepada Ketua Bagian.  

 

f. Apabila ada anggota Tim Penguji yang tidak hadir 15 menit sebelum pelaksanaan 

ujian dilaksanakan, maka KaProdi dapat menunjuk penguji pengganti.  

 

 

2. Tata Tertib Ujian  

a. Hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.  

b. Berpakaian rapih dan sopan  

c. Pria: kemeja lengan panjang putih, jas hitam, celana panjang hitam, dan bersepatu  

d. Wanita: kemeja lengan panjang putih, blazer hitam, rok panjang hitam, dan bersepatu  

e. Pada saat ujian skripsi mahasiswa mempresentasikan skripsinya dengan 

menggunakan media presentasi, menjawab pertanyaan yang diajukan Tim Penguji, 

mencatat saran-saran yang diberikan untuk revisi. 

 

3. Penilaian Ujian Skripsi  

a. Penilaian  

Unsur Penilaian Skripsi terdiri dari:  

- Komponen Utama  

1. Mutu skripsi (dengan memperhatikan ketaatan kepada Norma Penulisan 

Karya Ilmiah)  

2. Penyajian skripsi (kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan 

skripsinya, kemampuan menjawab (ketepatan jawaban atas pertanyaan 

penguji) 

- Komponen Penunjang Sikap (perilaku, tutur kata dan penampilan pada saat ujian  

Rentang Nilai Ujian Skripsi 

Huruf Angka 

A 80 – 100  

B 70 – 79  

C 60 – 69  

D 50 – 59  

E 
0 – 49  

 

 

b. Cara Penilaian  

1. Penilaian dilakukan secara individual oleh masing-masing Penguji dan dinyatakan 

dalam bentuk angka dengan rentang 0-100.  

2. Dalam memberikan penilaian mengenai kemampuan menjawab, harus diperhatikan  

     pula kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dari Penguji lain.  

 3. Toleransi selisih nilai angka antara Tim Penguji tidak boleh lebih dari 20 (dua   

      puluh) point.  

4. Dalam hal terjadi selisih lebih dari 20 (dua puluh) point maka harus dirundingkan   

    diantara Tim Penguji.     
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5. Hasil penilaian akhir merupakan gabungan nilai dari masing-masing Penguji,  

    kemudian dibagi sesuai dengan jumlah penguji untuk kemudian dikonversi dalam   

    bentuk huruf.  

 

c. Lulus Dengan Perbaikan  

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan kewajiban untuk memperbaiki skripsi,     

     harus menyerahkan perbaikan tersebut dalam jangka waktu paling lama     

     tigapuluh(30) hari kerja.  

2. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka mahasiwa dinyatakan tidak lulus dan   

     wajib diuji kembali dengan menanggung biaya ujian sebagaimana peraturan yang   

    ada.  

3. Perbaikan dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil revisinya kepada Dosen   

    Pembimbing dan Dosen Penguji  

4. Setelah revisi selesai dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari Dosen   

    Pembimbing dan Dosen Penguji, skripsi dapat dijilid sesuai dengan ketentuan yang   

     berlaku.  

 

d. Tidak Lulus Ujian Skripsi  

1. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian skripsi apabila mendapat nilai D atau E.  

2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan satu kali untuk 

diuji ulang.  

         3.   Ketidaklulusan yang disebabkan kurangnya kemampuan menjawab, maka kepada    

         mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan ujian ulang dalam jangka waktu    

         paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ujian dilaksanakan.  

   4.  Ketidaklulusan yang disebabkan kurangnya mutu skripsi, kepada mahasiswa    

         yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki skripsi dalam jangka   

        waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ujian dilaksanakan.  

    5. Jika ujian ulang atau perbaikan/ penyerahan skripsi melampaui batas waktu yang   

        ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar yudisium pada tahun   

        berjalan.  

 

e. Perbaikan Nilai Ujian Skripsi  

1. Perbaikan nilai ujian skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa yang memperoleh 

nilai C.  

2. Perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak nilai 

diumumkan. 

 

f. Skripsi yang tidak diserahkan sebagaimana diatur dalam butir diatas, maka nilai yang 

telah diperoleh dinyatakan batal dan harus menyusun skripsi kembali, sepanjang masa 

studinya masih memungkinkan. 

 

Wisuda 

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sidang dan dinyatakan lulus, wajib 

mengikuti wisuda sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku dan sudah 
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menyerahkan Tugas Akhir/Skripsi Asli beserta copynya rangkap 3 (tiga) ke bagian 

program studi. 

2. Sudah memberikan buku untuk perpustakaan 1 buah/mahasiswa untuk masing-

masing program studi dan diberikan kebagian Administrasi. 

3. Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti wisuda tetapi sudah 

terdaftar sebagai wisudawan dinyatakan telah mengikutinya. 

4. Sudah membayar uang penjilidan Tugas Akhir/ Skripsi di bagian administrasi. 

 

Administrasi Akademik 

 Bertujuan untuk menciptakan mekanisme layanan administrasi akademik yang tertib, 

efisien dan efektif, sehingga terbina kesatuan pemahanan dan tindakan serta disiplin di 

kalangan mahasiswa, staf administrasi dan staf pengajar. 

Tahun Akademik 

 Tahun akademik dimulai sejak acara resmi mahasiswa baru diterima, tahun kuliah 

dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya. Tahun Akademik 

dibagi menjadi semester ganjil dan semester genap. 

1. Kalender Akademik dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik. 

2. Jadwal kuliah disusun untuk setiap semester dan penyusunannya dikoordinasikan oleh 

Program Studi. 

 

Proses Administrasi Akademik 

 Yang dimaksud dengan proses administrasi akademik adalah keseluruhan kegiatan 

secara sistematik yang mencakup: 

1. Seleksi calon mahasiswa. 

2. Penyusunan jadwal kuliah dan jadwal ujian. 

3. Pendaftaran (registrasi) dan Pemilihan Program Studi. 

4. Pengenalan Studi Perguruan Tinggi (PSPT). 

5. Perkuliahan. 

6. Ujian Semester (tengah dan akhir semester). 

7. Test TOEFL 

8. Sidang Meja Hijau 

9. Wisuda. 

 

Perkuliahan 

 Perkuliahan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester. Karena itu 

setiap mahasiswa pada awal semester diberi kesempatan untuk merencanakan sendiri 

beban studi dengan bimbingan dosen wali sesuai dengan prestasi yang dicapainya. 
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Bentuk Perkuliahan 

Bentuk perkuliahan terdiri atas 3 jenis, yaitu:  

1. Perkuliahan di kelas/di luar kelas. 

2. Praktikum dilaksanakan di kelas/hotel/tempat wisata. Praktikum dapat berupa 

penggunaan fasilitas secara langsung dalam laboratorium tutorial berupa latihan 

memandu perjalanan ataupun tatacara di meja makan. 

3. Praktik Mengajar. 

 

Frekwensi Perkuliahan 

Frekwensi perkuliahan diatur sebagai berikut : 

1. Jumlah minggu perkuliahan dalam satu semester adalah 16-20 minggu, termasuk ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester dengan perincian sebagai berikut : 

a. Tatap muka : 14 – 16 minggu 

b. Ujian tengah semester : 1 – 2 minggu 

c. Ujian akhir semester : 1 – 2 minggu 

2. Dosen yang belum mencapai jumlah minimal 14 kali pertemuan, diharuskan 

melengkapi perkuliahan sebelum saat ujian mata kuliah tersebut dilaksanakan. 

 

Supervisi Perkuliahan 

Untuk menjaga kualitas akademik Universitas Potensi Utama melakukan hal sebagai 

berikut: 

1. Supervisi perkuliahan dilaksanakan oleh Program Studi, dan pimpinan Universitas 

Potensi Utama. 

2. Dosen yang tidak memberikan kuliah diantara minggu pertama sampai minggu kelima 

perkuliahan tanpa memberitahu alasan maka kelas mengajar dialihkan ke dosen yang 

lain. 

 

STRUKTUR KURIKULUM 

      Kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Inggris dapat ditempuh melalui jalur 

skripsi. Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris memuat capaian pembelajaran mengacu 

pada deskripsi level 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai 

Perpres No. 8 tahun 2012 dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN-Dikti, yang 

terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya Misi, dan terwujudnya Visi keilmuan 

program studi. 
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Tabel Sebaran Mata Kuliah Program Studi Psikologi 

  SEMESTER 1  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MPKD321205 Bahasa Indonesia 2 

2 MKBD321215 English Grammar I 2 

3 MKBD321209 Listening Comprehension I 2 

4 MPKD321201 Pendidikan Agama I 2 

5 MPKD321203 Pendidikan Pancasila 2 

6 MKKD321201 Pengantar Pendidikan 2 

7 MKBD321201 Pronunciation Practice I 2 

8 MKBD321205 Reading Comprehension I 2 

9 MKBD321211 Speaking I 2 

10 MKBD321203 Vocabulary I 2 

11 MKBD321207 Writing I 2 

Jumlah 22 

 

  SEMESTER 2  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKKD322206 Computer Skills I 2 

2 MKBD322216 English Grammar II 2 

3 MKBD322210 Listening Comprehension II 2 

4 MPKD322202 Pendidikan Agama II 2 

5 MPKD322204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

6 MKKD322202 Profesi Kependidikan 2 

7 MKBD322202 Pronunciation Practice II 2 

8 MKBD322206 Reading Comprehension II 2 

9 MKBD322212 Speaking II 2 

10 MKBD322204 Vocabulary II 2 

11 MKBD322208 Writing II 2 

Jumlah 22 

  SEMESTER 3  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKKD323207 Computer Skills II 2 

2 MKBD323223 English for Tourism 2 

3 MKBD323327 English Phonology 3 

4 MKBD323325 Introduction to Linguistics 3 

5 MKBD323234 Introduction to Literature 2 

6 MKBD323235 Prose and Poetry 2 

7 MKKD323303 Psikologi Pendidikan 3 

8 
MKBD323241 

Teaching English as a Foreign Language 

(TEFL) I 2 

9 
MKBD323217 

The Introduction to English for Specific 

Purposes (ESP) 2 

Jumlah 21 
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  SEMESTER 4  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKBD324236 Drama 2 

2 MKBD324254 English for Hotel and Hospitality 2 

3 MKBD324253 English for Science and Technology 2 

4 MKBD324228 English Morphology 2 

5 MKKD324304 Perkembangan Peserta Didik 3 

6 
MKBD324242 

Teaching English as a Foreign Language 

(TEFL) II 
2 

7 MKBD324246 TOEFL Preparations I 2 

8 MKBD324213 Translation I 2 

Elective Course 

9 MKBD324224 English for Applicants 2 

10 MKBD324218 English for Banking 2 

11 MKBD324220 English for Midwifery 2 

12 MKBD324222 English for Secretary 2 

 Jumlah  21 

 

 

  SEMESTER 6  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKBD326344 Language Testing  3 

2 MKBD326245 Micro Teaching 2 

3 MKBD326226 Pragmatics 2 

4 MKBD326352 Qualitative Research in Language Education 3 

5 MKBD326351 Quantitative Research in Language Education  3 

6 MKBD326350 Research Statistics  3 

  SEMESTER 5  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKKD325305 Belajar dan Pembelajaran 3 

2 MKBD325237 Cross Cultural Understanding 2 

7 MKBD325243 Curriculum and Material Development 2 

4 MKBD325239 English for Tour Guide 2 

5 MKBD325349 Introduction to Research Methods 3 

6 MKBD325238 Semantics 2 

7 MKBD325230 Syntax 2 

8 MKBD325248 TOEFL Preparations II 2 

9 MKBD325214 Translation II 2 

Elective Course 

10 MKBD325221 English For Journalism 2 

11 MKBD325219 English for Young Learners  2 

Jumlah  22 



22 
 

7 MKBD326221 Second Language Acquisition 2 

8 MKBD326248 TOEFL Preparations III 2 

Elective Course 

10 MKBD326233 American Studies 2 

11 MKBD326231 British Study 2 

Jumlah 22 

 

 

  SEMESTER 8  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MKKD328208 Edupreneurship (Kewirausahaan) 2 

2 MKBD328232 Sociolinguistics 2 

3 MPBD328602 Thesis (Skripsi) 6 

Elective Course 

4 MKBD328233 French Language 2 

5 MKBD328234 Japanese Language 2 

TOTAL SKS 144 

 

 

Keterangan 

1. MKK: Mata kuliah keahlian dan ketrampilan 

2. MBB: Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat 

3. MPB: Mata kuliah perilaku bermayarakat 

4. MPK: Mata kuliah pengembangan berkepribadian 

 

 

  SEMESTER 7  

No Kode Nama Mata Kuliah Sks 

1 MBBD327401 Internship: Program Pengalaman Lapangan 4 

2 MPBD327201 Thesis Proposal Seminar 2 

   Jumlah 6 


