
NO KODE MK MATA KULIAH  SKS DESKRIPSI

1 MPK8702 Pendidikan Agama 3

mata kuliah pengembangan kepribadian berdasarkan nilai-nilai ketaqwaan 

kepada Tuhan yang Maha Kuasa. menjadikan agama sebagai sumber nilai 

dan pedoman berperilaku mahasiswa dalam menekuni disiplin ilmu yang 

dipilihnya, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam melakukan proses  

belajar mengajar.

2 MPK8701 Pendidikan Kewarganegaraan 2

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemapuan  menganalisa 

bagaimana membina dan mengembangkan peran warga negara untuk 

menjadi warga negara yang baik. Cakupannya meliputi : konsep dan tujuan 

PKn, perkembangan PKn, Hub warga negara dengan Negara, peranan WN 

dlm berbagai aspek kehidupan. 

3 MPK8704 Bahasa Indonesia Keilmuan 3

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami peranan dan 

pentingnya bahasa Indonesia dalam konsep ilmiah dan memahami fungsi 

bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyerap dan mengungkapkan hasil 

pemikiran.

4 MKK8703 Pengantar Ilmu Hukum 2
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar ilmu hukum sebelum 

mahasiswa menempuh mata kuliah bidang hukum.

5 MPK8703 Pendidikan Jasmani 2

Mata kuliah ini mengajarkan tentang kajian ilmu tentang pendidikan jsmani 

dan kesehatan dalam  olahraga dan penerapannya dalam proses belajar 

mengajar

6 MKK8702 Pendidikan Pancasila 2

Pemahaman dasar tentang Dasar negara Indonesia Pancasila sebagai 

Pandangan hidup bangsa Indonesia. Mata kuliah ini mencakup : sejarah 

Pancasila, Landasan Ideologi pancasila, perkembangan ideologi bangsa 

Indonesia, Pancasila dalam perkembangan bangsa, dan Pancasila dalam 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
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7 MPB8701 Pengantar Pendidikan 3

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman konsep dasar dan ruang lingkup 

pendidikan (pedagogik), sejarah pendidikan, sistem pendidikan Indonesia 

(SPI), masalah pendidikan, perkembangan pendidikan, asas dan landasan 

pendidikan serta penerapannya.  

8 MKB8701 Ilmu Alamiah Dasar 2

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Ilmu 

Alamiah Dasar (Basic Natural Sciences) yang meliputi pengertian dan 

posisioning ilmu alamiah diantara varian ilmu yang lain, cara mendapatkan 

ilmu alamiah, cara menerapkannya dalam kehidupan praktis, dan lain-lain 

yang terkait dengannya

9 MKB8702 Bimbingan dan Konseling 2

Membahas tentang pengertian, tujuan, serta hubungan bimbingan konseling 

dikaitkan dengan layanan BK di Sekolah, meliputi perkembangan peserta 

didik, permasalahan individu, dan layanan konseling di sekolah

10 MKK8710 Pengantar Sosiologi 2

Mata kuliah ini memberikan dasar ilmu sosial (sosiologi) yang mencakup 

pengertian sosiologi, dasar pemikiran sosiologi, sejarah, model 

masyarakat/strata sosial, sosiologi dalam berbagai aspek dan dampak 

modernisasi/globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

11 MKK8720 Pendidikan Lingkungan Hidup 2

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

kelestarian dan perlindungan lingkungan. Aspek-aspek perlindungan 

lingkungan terhadap pembangunan dimana kerusakan lingkungan titu tidak 

bisa diganti (diperbaiki).

12 MKK8712 Hukum Perdata 2

Mata kuliah hukum perdata memberikan pemahaman terhadap hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara orang/perseorangan dan badan hukum. 

Mencakup : pengertian hukum, Perdata hukum privat, pembagian 

pembidangan hukum perdata, hukum tentang orang, hukum perikatan, 

waris, daluwarsa dan pembuktian.

13 MKK8711 Hukum Pidana 2

Hukum Pidana memberikan pemahaman terhadap hukum yang mengatur 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi kejahatan sebagai bahan 

pembelajaran di sekolah dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum 

sebagai warganegara taat hukum (baik).



14 MPB8709 Belajar dan Pembelajaran PKn 2

Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran salah satu bentuk kajian yang 

memberikan pemahaman dan penerapan konsep, asas, prinsip, 

pendekatan, strategi/model, metode, dan teknik belajar dan pembelajaran 

PKn

15 MKB8705 Filsafat Ilmu 2

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang akar 

pengetahuan, berfikir logis dan rasional, berfikir deduktif dan induktif, 

metode ilmiah, kekuatan dan kelemahannya, proses, produk, dan sikap 

ilmiah. Membahas pengaruh para tokoh filusuf dan pemikirannya sepanjang 

sejarah peradaban manusia.

16 MKB8704 Sistem Perekonomian Indonesia 2

Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui beberapa konsep 

dasar dalam ilmu ekonomi baik miko maupun makro dalam sistem 

perekonomian di Indonesia. Cakupan materi perkuliahan aspek mikro 

meliputi konsep dasar dan masalah ekonomi, perkembangan pemikiran 

ekonomi, kegiatan ekonomi, permintaan penawaran dan sistem penentuan 

harga, produksi dan bentuk-bentuk pasar

17 MKK8708 Ilmu Politik 2

Pemahaman dasar terhadap politik yaitu filosofi dan dasar teori politik, 

sistem politik yang berlaku di dunia, dan proses berbangsa dan bernegara. 

Ilmu politik dapat menjadi bahan pembelajaran PKn di sekolah.

18 MPB8717 Strategi Pembelajaran 2

mengkaji dan menganalisis hakikat dan mana strategi pembelajaran, 

mengidentifikasi berbagai upaya menata faktor eksternal agar 

terjadinya pembelajaran yang efektif, efisien dan berarah tujuan untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal

19 MPB8703 Profesi Kependidikan 2

Pengembangan Profesi Guru salah satu bentuk kajian yang memberikan 

pemahaman dan konsep konsep secara komprehensip, serta ikut 

membentuk pengembangan profisional guru PKn

20 MKK8739 Pendidikan Anti Korupsi 2

Mata kuliah ini membahas tentang  kajian dari sebuah disiplin ilmu hukum 

dan sosial politik, tujuannya ialah; agar mahasiswa mampu mengidentifikasi 

berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana 

atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan 

karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi



21 MKK8740 Politik Lokal dan Otonomi Daerah 2

Mata kuliah ini mengkaji tentang dinamika politik yang terjadi di daerah, 

terkait dengan tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas dan penataan 

hubungan pemerintahan yang lebih berkeadilan. Juga ditelaah beragam 

konsep, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan otonomi daerah 

berdasarkan Undang-undang Pemerintaha Daerah. 

22 MKB8710 Hukum Agraria*) 2

Mata kuliah ini membahas aspek-aspek hukum agraria, baik dari segi 

hukum positif maupun dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, sejarah 

dualisme hukum agraria (hukum tanah Barat dan hukum tanah adat) baik 

dari Undang undang pokok Agraria serta undang undang PMA 

23 MKK8737
Seminar Pendidikan 

Kewarganegaraan
3

Mata kuliah ini didesain untuk membangun dan mengimplementasikan 

pengetahuan   tentang kemampuan untuk menginformasikan gagasan  baru 

(pendapat) secara   akademik dan sekaligus mampu menungkan 

pengetahuannya dalam tulisan ilmiah seperti skripsi

Sumenep,  26 Agustus 2019

                                                   Ketua Program Studi,

Suluh Mardika Alam, M.Hum


