
PROFIL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM) pada awal berdirinya merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang 

dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta dengan Akte Notaris R Sihojo 

Wongsowidjaja di Jakarta No. 71 tanggal 19 Juni 1963. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) didirikan pada bulan September 1965 atas 

prakarsa tokoh-tokoh dan Pimpinan Muhammadiyah daerah Malang, bersamaan dengan Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Hukum. Ketiga fakultas tersebut mendapatkan status terdaftar dari 

Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1966 

dengan Surat Keputusan Nomor: 68 B-Swt/P/1966 tertanggal 30 Desember 1966. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan memulai perkuliahan dengan Jurusan Pendidikan Agama. 

 Sehubungan dengan adanya kebijakan Penertiban Perguruan Tinggi Agama oleh 

Departemen Agama, maka pada tabun 1968 Jurusan Pendidikan Agama FKIP mendaftarkan diri 

ke Departemen Agama untuk menjadi Fakultas Tarbiyah. Permohonan ini diluluskan oleh 

Departemen Agama dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 50 Tahun 1970.  

Seiring dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Malang 

yang ditetapkan tanggal 14 Februari 1976, maka pada awal tahun 1977 FKIP membuka Jurusan 

Pendidikan Umum.  

Tuntutan terhadap pengadaan tenaga pendidik yang tidak hanya unggul secara keilmuan 

tetapi juga keislaman pada awal tahun 1980-an, mendorong para pemimpin FKIP khususnya dan 

Universitas Muhammadiyah Malang pada umumnya untuk terus mengembangkan FKIP dengan 

membuka program studi-program studi baru, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 

1983. Pada tahun ini pula Jurusan Pendidikan Umum berubah menjadi Junusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan.  

Pengembangan FKIP kemudian difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengajaran pada kelima program studi tersebut, dan pada tahun 1987 FKIP membuka Program 

Studi Pendidikan Bahasa Inggris.  

Pada tahun 1998 FKIP UMM menyelenggarakan program inservis training di lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang berupa program penyetaraan 



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 

Profil 

1. Profil Singkat 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki slogan "Memberi Solusi dengan 

Kreasi dan Inovasi" yang diwujudkan dalam bentuk ekuivalensi (sepadan) skripsi meliputi 

(1) menulis artikel jurnal terkareditasi Sinta 1-6 dan menulis jurnal internasional yang 

terindeks scoopus, WoS, Thompson, dan Reuters, (2) menulis opini di media massa 

nasional, (3) menulis karya sastra kreatif (novel dan kumpulan cerpen), (4) penulisan 

naskah drama, dan (5) lolos PIMNAS. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia juga 

menyajikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder yang meliputi Sastra, 

Linguistik, Pengajaran, Jurnalistik, Kewirausahaan Bahasa, Kewirausahaan Sastra, 

Keterampilan Produktif Ke-Bipa-an, Keterampilan Reseptif Ke-Bipa-an, keterampilan 

berbahasa produktif, dan keterampilan berbahasa reseptif. Selain itu, ada juga kurikulum 

yang mendukung sertifikasi profesi dari BNSP meliputi (1) penyiar, (2) pewara/Mc, (3) 

pustakawan, dan (4) percetakan buku/editor. Kurikulum yang disajikan menjadikan lulusan 

profesional dan berdaya saing, sehingga menjawab Kebijakan UMM Pasti! Pasti Lulus 3,5-

4 tahun dan Pasti Kerja!  

 

2. Akreditasi  

BAN-PT: A (2017-2022) NOMOR SK.2077/SK/BAN-PT/AKRED/S/VI/2017  

 

3. Keunggulan Kompetitif 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif 

dibandingkan dengan program studi yang lainnya. Keunggulan tersebut tampak pada 

penyajian matakuliah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing pada mata kuliah 

keterampilan Reseptif ke-BIPA-an dan Keterampilan Produktif ke-BIPA-an. Di samping 

itu, untuk menunjang kompetensi mahasiswa maka dapat mengikuti uji sertifikasi profesi 

dari BNSP yang meliputi (a) pustakawan, (b) penyiar, (c) pewara/Mc, dan (d) percetakan 

buku/editor. Dengan keunggulan tersebut maka lulusan prodi memiliki kompetensi yang 

unggul dan berdaya saing di tengah masyarakat.      

 

4. Inovasi 

a. Menghadirkan tawaran/ekuivalensi (sepadan) skripsi untuk memberikan kepastian 

lulus dalam waktu 3,5-4 tahun dan tanpa harus menyusun skripsi. 

b. Magang ke instansi pemerintah dan non pemerintah.  

c. Magang internasional.  

 

 

 

5. Akademik/Sajian Mata Kuliah  

Jenis Mata 

Kuliah 

SKS Persentase Keterangan 



(1) (2) (3) (4) 

Mata kuliah 

tingkat universitas) 
22 

 

 

 

15,1% 

Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) I, Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) II,  Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan (AIK) III, Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan (AIK) IV, Foreign Language 

Spesific Purposes 1 (FLSP 1), Foreign Language 

Spesific Purposes 2 (FLSP 2), Pancasila, 

Pendidikan Kewarganegaraan, KKN, Skripsi. 

Mata kuliah 

tingkat fakultas 

(Educational 

Courses) 

26 

 

 

17,8% 

Pengantar Pendidikan, Profesi Keguruan, Belajar 

dan Pembelajaran, Perkembangan Peserta Didik, 

Telaah Kurikulum, Media dan Sumber Belajar, 

Evaluasi Pembelajaran,  Strategi Pembelajaran,  

Microteaching, PLP 1, PLP 2 

Mata Kuliah 

Bidang Keahlian  
64 

 

 

 

43,2% 

Keterampilan Berbahasa Reseptif , Linguistik 

Umum, Fonologi, Morfologi, Keterampilan 

Berbahasa Produktif, Sosiologi Sastra, Sintaksis,  

Gerak dan Oratori, Keterampilan Sastra Reseptif,  

Prosa,  Semantik, Puisi, Drama, Psikologi Sastra, 

Psikolinguistik,  Sosiolinguistik, Keterampilan 

Sastra Produktif,  Penelitian. 

Mata Kuliah 

Penciri Program 

Studi 

34 

 

 

 

23,3% 

Manajemen Perpustakaan, Kepenyiaran, 

Kewirausahaan Bahasa, Kewirausahaan Sastra, 

Keterampilan Reseptif  Ke-BIPA-an, 

Keterampilan Produktif  Ke-BIPA-an, Informasi, 

Komunikasi & Perencanaan Perpustakaan, 

Perencanaan Perpustakaan. 

Jumlah Total 146 100%  

 

6. Kualifikasi dan Kompetensi 

a) Internalisasi nilai Islam, nilai Muhammadiyah, dan Pancasila pada individu dan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b) Memiliki peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

c) Menunjukkan komunikasi lisan dan tulisan yang efektif dan mampu mengintegrasikan 

TIK di lapangan. 

d) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pembangunan atau dalam penerapan pengetahuan dan teknologi terkait nilai-nilai 

kemanusiaan yang terkait dengan bidang tersebut. 

e) Mengembangkan kajian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan 

perkembangan keilmuan dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir. 

f) Mengembangkan kajian berdasarkan permasalahan kebahasaan lisan dan tulisan baik 

secara mikro maupun makro. 

g) Mengembangkan kajian sastra lisan dan tulisan yang bersifat tekstual dan kontekstual. 

h) Menyusun rancangan jurnalistik berdasarkan etika jurnalistik. 

i) Mengembangkan kajian pembelajaran BIPA secara lisan maupun tulisan. 



j) Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. 

k) Merancang kajian kebahasaan dalam konteks komunikasi dan konteks perbandingan 

antarbahasa di wilayah Nusantara maupun Asia Pasifik. 

l) Memproduksi kritik sastra yang berkontribusi pada dinamika perkembangan sastra 

Indonesia. 

m) Membuat berita dan melakukan layout untuk publikasi berita/artikel berdasarkan etika 

jurnalistik. 

n) Merancang pragmatik bahasa Indonesia untuk penutur asing berdasarkan praktik baik 

dalam berbahasa Indonesia. 

o) Menggunakan pragmatik bahasa Indonesia untuk praktik kepenyiaran dan pewara 

(master of ceremony). 

p) Merencanakan dan melaksanakan manajemen perpustakaan pendidikan. 

 

7. Prospek Lulusan 

a) Guru 

b) Pengajar BIPA   

c) Event Organizer  

d) Sutradara dan aktor 

e) Jurnalis 

f) Pewara/Mc  

g) Penyiar Radio 

h) Editor  

i) Pustakawan  

 

8. % Alumni Kerja 

a) 90% lulusan Prodi pendidikan Bahasa Indonesia membutuhkan waktu 6 bulan setelah 

lulus untuk memperoleh pekerjaan, meneruskan studi lanjut, atau menjadi pengusaha 

(wiraswasta). Apabila dirata-rata masa tunggu kerja alumni adalah 2,5 bulan. 

b) 87,25% lulusan Prodi pendidikan Bahasa Indonesia bekerja sesuai dengan bidang 

keahlian. 

 

9. % Lulus Tepat Waktu 

a) 67,35% mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu 4 tahun. 

 



LIST MATA KULIAH UNTUK PROGRAM MERDEKA BELAJAR NUNI     

         

No 

Tanggal Mulai 

Perkuliahan 

Semester Genap 

2020 

Program Studi 

Akreditasi 

Program 

(A/B/C) 

Tanggal Akhir 

Pendaftaran 

Kuota 

Mahasiswa 
List Mata Kuliah 

Jumlah 

SKS 

per 

Mata 

Kuliah 

Pengampu 

1 01 Maret 2021 
Pendidikan Bahasa 

Indonesia  
A 20 Januari 2021 5 

Keterampilan Reseptif Ke-

BIPA-an (VI) 
3 

Dr. Arif Budi 

Wurianto, M.Si dan 

M.Isnaini, M.Pd  

2 

01 Maret 2021 
Pendidikan Bahasa 

Indonesia  
A 20 Januari 2021 5 

Kewirausahaan Sastra (VI) 

2 

Dr. Hari Sunaryo, 

M.Si dan Candra 

Rahma Wijaya Putra, 

S.S., S.Pd., M.A  

 

Capain Pembelajaran mata kuliah  

1. Keterampilan Reseptif Ke-BIPA-an (Semester VI) 

a. Memiliki pengetahuan tentang Materi Menyimak  untuk BIPA 

b. Memiliki pengetahuan tentang Materi Membaca  untuk BIPA 

c. Memiliki Keterampilan dalam Membelajarkan Menyimak dan Membaca untuk BIPA 

 

2. Kewirausahaan Sastra (Semester VI) 

Mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, menganalisis issue/peluang usaha, membuat perencanaan kewirausahaan di bidang 

sastra secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik 

a. Mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan sastra 

b. Mampu menganalisis issue/peluang usaha di bidang sastra dengan tepat dan terukur 

c. Mampu merencanakan kewirausahaan di bidang sastra secara mandiri dan terukur



guru D2, sertifikasi Kepala Sekolah dan Penilik Sekolah, dan program pengembangan Madrasah 

Aliyah (Development Madrasah Aliyah Project). Kepercayaan masyarakat dan pemerintah 

kepada fakultas ini terus berlanjut, sehingga pada tahun 2006 FKIP UMM ditunjuk pemerintah 

sebagai penyelenggara Program Jarak Jauh (PJJ) PGSD jenjang S1 bersama 9 LPTK lain. Tindak 

lanjut dari kepercayaan ini, FKIP UMM membuka Program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) pada tahun 2007 berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No: 1928/D/T/2007. 

Program studi ini mempunyai visi menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan 

calon guru SD yang beretika dan mempunyai nilai-nilai moral, menguasi sains dan teknologi 

serta mengembangan inovasi pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka program studi 

baru yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program studi ini memiliki tujuan 

untuk mencetak tenaga guru yang profesional sesuai amanat Undang-Undang nomor 2014/2005 

tentang guru dan dosen. 

 

Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) 

VISI 

 Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) adalah Menjadi Fakultas Keguruan 

dan limu Pendidikan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam. Visi ini ditargetkan akan tercapai pada talun 2030.  

 

MISI 

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) adalah sebagai berikut.  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga pendidikan 

yang unggul dan berkepribadian Islami.  

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi 

pengembangan masyarakat.  

3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang 

cerdas, kreatif dan sejahtera.  

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu kinerja 

fakultas,  



5. Menyelanggarakan tatakelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang 

peningkatan mutu fakultas. 

  

TUJUAN 

Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.  

1) Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan pendidik 

dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkepribadian Islami.  

2) Terlaksananya penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermutu dan 

bermanfaat bagi pengembangan masyarakat  

3) Terlaksananya pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, 

kreatif, dan sejahtera.  

4) Terlaksananya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu kinerja 

fakultas  

5) Terlaksananya tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang 

peningkatan mutu fakultas.  



PROFIL 
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

 
Program Studi (Prodi) S1 Pendidikan Biologi FKIP UMM didirikan sejak Juni 1983 dengan 

izin operasional No. 070/O/1985 tertanggal 18 Februari 1985 dan terakreditasi A berdasarkan 
Keputusan BAN-PT No. 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 berlaku sejak 23 September 2011 
sampai dengan 23 September 2016. Selanjutnya Program studi Pendidikan Biologi kembali meraih 
akreditasi A, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1699/SK/BAN-PT/Akred/S1 
/VIII/2016,tanggal 26 Agustus 2016 Peringkat “A”,  berlaku hingga 26 Agustus 2021.  

Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMM juga merupakan satu-satunya di jawa-Bali yang telah 
mendapatkan sertifikasi internasional dari ASEAN University Network-Quality Assurance 
(AUN-QA) sejak tahun 2018. AUN-QA adalah sebuah organisasi jejaring Universitas di Asean 
yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang 
pendidikan tinggi antar negara Asean. AUN-QA merupakan assessment, dan bukan Badan atau 
lembaga akreditasi. Akreditasi sendiri merupakan bagian dari Quality Assurance. Penilaian 
dilakukan secara mandiri (self assessment) dengan melakukan penulisan SAR (Self-Assesment 
Report). Proses ini diikuti dengan konfirmasi kelengkapan dokumen dan menentukan Action For 
Improvement terhadap hasil SAR. Setelah itu barulah akan dilakukan proses visitasi oleh 
tim reviewer dari anggota AUN-QAyang berasal dari negara ASEAN lainnya untuk memberikan 
masukan terhadap self assessment yang telah dilakukan. 

Sejak berdiri hingga saat ini Program Studi Pendidikan Biologi telah menunjukkan 
perkembangan yang sangat menggembirakan, baik dari jumlah lulusan yang telah dihasilkan, 
perkembangan atmosfir akademik, perkembangan mutu dosen maupun perkembangan sarana dan 
prasarana. Hingga saat ini telah meluluskan lebih dari 5000 sarjana yang tersebar diseluruh 
wilayah NKRI.  

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap semua aspek sangat  baik. Mulai dari 
visi-misi-tujuan, tata pamong, SDM, penelitian-pengabdian, mahasiswa-alumni, fasilitas, sistem 
informasi dan lain sebagainya. Staf pengajar yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Biologi sangat 
profesional, tersertifikasi dengan kualifikasi S2 dan S3 dan memiliki pengalaman nasional bahkan 
internasional. Pembelajaran didukung oleh sarana fasilitas yang lengkap berbasis ICT (teknologi 
informasi). Selain itu Prodi Pendidikan Biologi juga menjalin kerjasama dengan berbagai 
lembaga nasional dan internasional. 

Prodi Pendidikan Biologi membekali mahasiswa dengan tiga kemampuan sekaligus yaitu 
guru yang profesional, peneliti yang briliant dan wirausahawan yang handal. Mahasiswa 
Pendidikan Biologi juga dibekali dengan kemampuan pengabdian masyarakat sehingga mereka 
akan peka terhadap lingkungan sosial ketika sudah lulus atau terjun ke masyarakat. Para lulusan 
juga akan memperoleh sertifikasi dari LSP-UMM (di bawah koordinasi BNSP).  

 
  



DESKRIPSI MATA KULIAH NUNI 
 
ZOOLOGI 
Jumlah SKS     : 4 SKS  (3-1) 
Semester    : II 
Koordinator Tim Pembina MK : Dr. Atok Miftachul Hudha, M.Pd  
Tim Teaching  :  
1. Dr. Atok Miftachul Hudha, M.Pd  
2. Dwi Setyawan, S.Pd, M.Pd  
3. Fendy Hardian Permana, S.Pd, M.Pd  
4. Fuad Jaya Miharja, S.Pd, M.Pd 
 
CPMK     : 
Mampu mengidentifikasi konsep dasar zoologi, sehingga terampil dalam melakukan pengamatan 
morfologi dan anatomi melalui praktikum, membuat model awetan basah atau kering dan merumuskan 
penelitian berbasis zoologi serta menggunakan alat dan bahan secara disiplin, dan bertanggung jawab 
sesuai nilai norma dan etika akademik.  
 
Deskripsi    : 
Mata kuliah ini menyajikan materi dan konsep dasar serta teori zoologi (invertebrata dan verebrata), dari 
ciri-ciri, klasifikasi, struktur dan fungsi (morfologi, anatomi, siklus hidup, sistem ekskresi, sistem 
respirasi, sistem digestivus, sistem syaraf) beserta manfaatnya bagi manusia dalam kehidupan nyata.  
 
 
MIKROBIOLOGI 
Jumlah SKS    : 4 (3/1) 
Semester    : II 
Koordinator Tim Pembina MK : Dr. Moch. Agus Krisno Budiyanto,M.Kes.  
Tim Teaching :  
1. Dr. Moch. Agus Krisno Budiyanto,M.Kes. 
2. Dr. Lud Waluyo, M.Kes. 
3. Moh. Mirza Nuryady, S.Si, M.Sc 
 
CPMK           :  
Mahasiswa mampu menganalisis konsep mikrobiologi dasar dan mikrobiologi terapan, membuat 
perencanaan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi mikroorganisme, 
serta mempresentasikannya sesuai norma dan etika 
 
Deskripsi 
Mata Kuliah ini mengkaji  sejarah perkembangan mikrobiologi, morfologi dan anatomi 
mikroorganisme, nutrisi mikroorganisme, pertumbuhan mikroorganisme dan faktor lingkungan 



yang mempengaruhinya, metabolisme mikroorganisme, genetika mikroorganisme, klasifikasi 
mikroorganisme, rekayasa genetika mikroorganisme, pengantar mikroorganisme terapan (bidang 
pangan, industri, kedokteran, lingkungan, pertanian, dan peternakan), penelitian dan teknologi 
tepat guna bidang mikrobiologi. 



Prodi Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Profil 

1. SEJARAH SINGKAT 

Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMM lahir pada 24 Mei 1983, dan 

terakreditasi A pada tahun 2018 dengan nomor SK BAN-PT :817/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2018. Dari waktu ke waktu selalu berupaya dan berkomitmen untuk 

meningkatkan kualitas baik akademik maupun non-akademik. Kurikulum didesain 

dengan masa studi selama 7 semester, dan matakuliah disesuaikan dengan kebutuhan 

menjadi guru yang kompeten, melanjutkan studi lanjut, dan menciptakan lapangan 

pekerjaan sesuai dengan pendidikan matematika. Oleh karenanya, perkuliahan melibatkan 

praktisi baik pendidikan maupun kewirausahaan. Melalui blanded learing, perkuliahan 

menjadi menarik dan mampu memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat 

waktu. Dalam mempercepat masa studi, Prodi Pendidikan Matematika memberikan 

fasilitas berupa program KISS (Karya Ilmiah Setara Skripsi), yang bisa diprogram 

mahasiswa sejak semester III. 

    Sesuai dengan sasaran kurikulum di atas, lulusan Prodi Pendidikan banyak 

yang sukses baik menjadi guru, dosen, pengusaha, maupun di pemerintahan sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya. Prestasi lulusan tersebut tidak terlepas dari 

kegiatan dan prestasi ketika mereka masih menjadi mahasiswa. Banyak perlombaan yang 

diikuti ketika menjadi mahasiswa, yaitu olimpiade, PKM, LKTI, dan sejenisnya. Bagi 

mereka yang menang di setiap perlombaan, mereka bisa mengambil program KISS.    

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan Pendidikan Matematika dan 

mampu menghasilkan lulusan yang dapat berkiprah di bidangnya baik di tingkat Nasional 

maupun Internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. 

 

3. RISET UNGGULAN 

Pengembangan pembelajaran matematika yang efisien dan efektif berbasis produk 

berbantuan teknologi, misalnyapengembangan media, perangkatpembelajaran, 

dankurikulum. 

 

4. INOVASI 

Pengembangan perkuliahan yang relevan dan terintegratif dengan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi dan informasi. 

 

 

5. AKADEMIK 

a. Kurikulumdidesaindengan masa studi selama 7 semester, dengan total 144 SKS.  



b. Disediakan program KISS (Karya Ilmiah Setara Skripsi) yang bisa diprogram di 

semester 3.  

c. Perkuliahan yang relevandanterintegrasi. 

 

6. GELAR LULUSAN 

Mahasiswa yg sudah menempuh dan lulus semua matakuliah, serta memenuhi semua 

persyaratan yudisium, maka mahasiswa tersebut sudah menjadi calon wisuda. Pagelaran 

kelulusan ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. 

 

7. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI 

a. Memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi 

komputer dan informasi. 

b. Memiliki sikap edupreuner dan kewirausahaansesuaibidangkeilmuannya, 

yaitupendidikanmatematika. 

 

8. PROSPEK LULUSAN 

a. Pendidik professional dan berkepribadian Islami 

b. Menjadi peneliti dan pengembang pendidikan matematika dan mampu menerapkan 

dalam pembelajaran. 

c. Bisa menjadi pegawai pemerintahan atau swasta 

atauberwirausahasesuaidengankompetensi yang dimiliki. 

 

9. PERSENTASE ALUMNI KERJA 

Lulusan Prodi Pendidikan Matematika, tersebar dalam berbagai bidang pekerjaan. 

Sebanyak 81% lulusan bekerja sesuai bidangnya yaitu 72.15% Guru, 5.06 % Dosen dan 

3.80% menempuh studi lanjut. Sedangkan rata-rata waktu tunggu mahasiswa untuk 

memperoleh pekerjaan adalah 4 bulan. 

 

10. PERSENTASE LULUS TEPAT WAKTU 

Sebanyak 84,3 % mahasiwa lulus tepat waktu (8 semester), dengan rata-rata penyelesaian 

tugas akhir selama 7,6 bulan. 

 

11. PRESTASI 

a. Finalis PIMNAS ke-32 Tahun 2019 di UniversitasUdayana Bali. 

b. Peraihpenghargaan Study Mobility at Politechnica University Timisoara in second 

semester of the academic year 2017-2018 within the framework of The Erasmus+ 

Programme. 

c. Juara 1 Brawijaya Choir Fetival,  Kategori Mixed Choir, Malang 2017 

d. Finalis The 2nd National Business Plan Competition, 14-15 April 2017 

e. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dalam acara PGSD FAIR 2017, 18-19 

Mei 2017 

f. Juara 1 Brawijaya Choir Fetival,  Kategori  Folklore , Malang 2017 



g. Juara 1 in 8th Brawijaya Choir Festival Folkore dan Mixed Category/ 4 s.d April 

2017 

h. Juara 1 Gelar Kompetisi Expo Pekan Teknik ke-1/ 22 s.d 23 Mei 2017 

i. Juara II Bisnis Plan Nasional/7 September 2017 

 

12. KERJASAMA 

a. Perguruan tinggi yg tergabung dalam Asosiasi Prodi Pendidikan Matematika PTM se-

Indonesia 

b. Perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Prodi Pendidikan Matematika PTM 

se-Jatim 

c. Perguruan tinggi yang tergabung dalam AMCA 

d. CASIO 

e. Beberapa sekolah Muhammadiyah, swasta, dan negeri di wilayah Jatim, baik dalam 

pengembangan komputer, pembelajaran, dan pengabdian, dan penelitian. 

f. Alfalink Malang 

g. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah 

h. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi 

 

13. ALUMNI SUKSES 

a. Prof. Akhsanul In’am, Ph.D, guru besar bidang pendidikan matematika 

UniversitasMuhammadiyah Malang). 

b. Miftahussururi, Tenaga Eksternal Kemendikbud (Alumni tahun 2014) 

c. Muhammad Fitriadi, peraih beasiswa Pemerintah Cina tahun 2020 di Wuxi Institute 

of Technology (Alumni tahun 2016) 

d. Bintang Adi Nugraha, Back Office, Unit CCO (Cash and Clearing Operations) di 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Alumni tahun 2016) 

e. Taupan Fitranto, pendiri Hatha Tour dan Sejiwo Photography (Alumni tahun 2018) 

f. Afrina Nurmien dayanti, pengusaha KedaiKopi di Kepanjen (Alumni tahun 2017) 

g. Puspo Dwi Tranggono, pengusaha gorden di Trenggalek (Alumni tahun 2018) 

 

14. AKUN MEDIA SOSIAL 

IG  : math_umm 

Website : math.umm.ac.id 

 



Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan/PPKn 

Universitas Muhammadiyah Malang 
 

Profil 

 

 Kehadiran Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui 

visi dan misinya ingin mengantarkan mahasiswa menjadi sarjana yang profesional 

dibidangnya berintegritas tinggi, memiliki etos kerja tinggi, jujur, adil dan memiliki dedikasi 

kepada agama, bangsa, dan negara disamping memiliki keluhuran budi pekerti berdasar pada 

Pancasila dan UUD 1945. Untuk terwujudnya hal tersebut jurusan telah merekonstruksi 

kurikulum secara terpadu antara teori dan praktik dengan pendekatan lintas disiplin ilmu 

secara sinergitas antara ilmu politik, hukum, ketatanegaaan, pendidikan dan etika. 

 Adapun untuk pencapaiannya secara aplikatif mahasiswa akan melakukan praktik 

lapangan dengan pengamatan langsung melalui kunjungan ke lembaga negara (Legislatif, 

eksekutif, dan yudikatiif) di pusat atau daerah maupun lembaga swasta, disamping praktek 

laboraturium yang telah ada. Misal, Laboratorium Multikultural, Laboratorium 

Microteaching, Laboratorium Peradilan Hukum (kerjasama dengan FH-UMM), dan 

Laboraturium Komputer, serta Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Indonesia (AP3KnI). 

 Dengan demikian harapan para lulusan nanti tidak hanya matang dalam bidang profesi 

kependidikan yaitu guru PPkn, guru Tata Negara, guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) namun 

juga matang sebagai peneliti, pengamat politik atau politisi, dan wartawan, disamping mampu 

dan bisa bekerja pada instansi negeri maupun swasta. Untuk menunjang profesi ikutan  

(kedua) tersebut jurusan telah melengkapi dan meyempurnakan kurikulumnya dengan 

penambahan matakuliah yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, yakni Bahasa Inggris 

(setingkat D-1), jurnalistik, dan keterampilan komputer. 

 Sejalan dengan tuntutan dunia kerja disamping mengembangkan program utama, 

program studi PPKn juga menyelenggarakan Twining Program dengan Fakultas hukum. 

Twining program adalah penyelenggaraan bersama antara program studi PPKn (civic hukum) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah malang. Jadi, mahasiswa bukan hanya mendapatkan ilmu dan gelar dibidang 

pendidikan saja tetapi juga sarjana di bidang ilmu hukum dengan memperoleh gelar ganda 

(double degree) S.Pd dan SH. 

 

  



Visi dan Misi Prodi PPKN 

Visi 

 Pada tahun 2030 menjadi prodi PPKn terkemuka dalam pengembangan wawasan 

kebangsaan dan cinta tanah air serta multikultural, sesuai perkembangan IPTEKS bidang 

pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan berbasis nilai-nilai Islam. 

Misi 

 Sebagai lembaga akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang, Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganaan  

(PPKn) mengemban misi sebagai berikut: 

a) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang berwawasan kebangsaan dan 

cinta tanah air, serta multikultural, sesuai perkembangan IPTEKS bidang PPKn dan 

berbasis nilai-nilai Islam. 

b) Mengembangkan program penelitian dan publikasi ilmiah di bidang IPTEKS PPKn 

untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta multikultural. 

c) Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang IPTEKS PPKn 

untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta multikultural. 

d) Menyelenggarakan program kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang IPTEKS 

PPKn untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta multikultural. 

e) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang dapat mewujudkan wawasan 

kebangsaan dan cinta tanah air serta multikultural berbasis nilai-nilai Islam. 

Kompetensi 

 Kompetensi utama program studi adalah menjadi guru yang profesional di bidang 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Khususnya dan pendidikan pada 

umumnya, yang memiliki dedikasi tinggi terhadap integritas kebangsaan melalui penegakan 

nilai-nilai IPTEKS dan IMTAQ sesuai Pancasila dan UUD 1945 berlandaskan nilai-nilai 

Islam. 

 Kompetensi pendukung program studi adalah menjadi peneliti, pengamat politik, politisi, 

jurnalis, pekerja sosial melalui LSM, praktisi hukum, yang ditunjang kemampuan komputer 

dan berbahasa asing, berwawasan global memahami HAM, dan kewirausahaan 

(enterpreneurship).  

 Adapun standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut. 

a. Menguasai ilmu bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 

khususnya dan ilmu pendidikan pada umumnya. 



b. Memiliki sikap dan prilaku yang konsisten sebagai seorang guru yang paham akan 

bidamg Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta ilmu pendidikan. 

c. Memiliki keahlian di bidang sosial politik, tata negara dan kepemerintahan, moral 

etika, budaya, hukum, HAM, dan kewirausahaan (enterpreneurship). 

d. Memiliki kepekaan terhadap fenomena perkembangan ilmu pendidikan dan sosial 

politik serta hukum pada umumnya dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

khususnya. 

e. Dapat mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran PPKn sesuai dengan 

perkembangan tuntutan jaman. 

f. Dapat melakukan kegiatan di luar profesi kependidikan sebagaimana tuntutan 

kompetensi lain. 

 



 

 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd)  

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Profil 

 

 

Visi 

Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan Prodidi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menuju Pada tahun 2030, menjadi program studi unggul dan professional di bidang 

IPTEKS ke-SD-an berdasarkan nilai-nilai islam.  

 

Misi 

Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan Prodidi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki misis sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di bidang IPTEKS ke-SD-an untuk menghasilkan pendidik 

yang professional dan islami.  

2) Menyelenggarakan penelitian di bidang IPTEKS  keSDan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat.  

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang IPTEKS keSDan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, 

kreatif, dan sejahterah.  

4) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan keSDan. 

5) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang mutu prodi, dirancang untuk 

melahirkan lulusan sebagai S1 Pendidik Profesional (PGSD) menguasai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan ke  



bidang (IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, Inklusi, Seni Budaya, PJOK) yang berkepribadian dan berakhlak mulia dengan 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. 

Kompetensi  

Lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM memiliki kompetensi sebagai: 

1. Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan 

pembelajar berdasarkan keilmuan, karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu  pendidikan dengan memiliki sikap- sikap 

sebagai pendidik yang baik dan bertanggung jawab.  

2. Peneliti Pemula/Asisten Peneliti Pendidikan yang mampu menghasilkan inovasi yang teruji untuk peningkatan mutu 

pendidikan di SD   

3. Praktisi dan Konsultan Pendidikan & Inklusiyang mampu mengelola dan mengevaluasi pendidikan dan pembelajaran, 

membina ekstrakurikuler, bertanggung jawab dan memahami  etika profesi dengan baik di tingkat satuan pendidikan Sekolah 

Dasar. Seiring dengan Akreditasi A (Pada Tahun 2018 berdasarkan SK BAN_Pt No 816/SK/BAN-

PT/AKRED/S/III/2018), maka kebutuhan dan  peluang karir Pendidik Profesional semakin terbuka.  

 

No Mata 

Kuliah 

SKS LearningOutcome Topic Informasi Dosen 

1. KAJIAN PPKN 

SD 

4 Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang Pancasila, teori tentang 

Kewarganegaraan, Hak dan 

Kewajiban sebagai warga 

Negara Indonesia. 

1. Konsep  tentang Pancasila 

2. Teori tentang 

Kewarganegaraan 

3. Teori Hak dan Kewajiban 

sebagai warga Negara 

Indonesia. 

4. Teori tentang UUD 1945 

 

 

 

 

Murtyas Galuh Danawati, 

M.Pd 



2. KAJIAN 

MATEMATIKA 

SD 

4 Mahasiswa dapat menjelaskan 

konsep dan teori tentang 

Bilangan, Bangun datar dn 

Bangun Ruang, Simetri dan 

Asimetri, Operasi Hitung, 

(Penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian),  

1. Teori tentang Bilangan,  

2. Teori Bangun Datar dan Bangun 

Ruang, 

3. Teori tentang Simetri dan 

Asimetri,  

4. Teori tentang Operasi Hitung, 

(Penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian) 

 

TyasDevianaM.Pd 

3.  PEMBELAJAR

AN IPA SD 

5 Mahasiswa dapat memahami 

Pendekatan , pembelajaran IPA,  

model pembelajaran IPA,, 

metode pembelajaran IPA,  dan 

teknik pembelajaran IPA,  

tentang Hakikat pembelajaran 

IPA,  

1. Teori tentang Pendekatan  

pembelajaran IPA,   

2. Teori tentang model 

pembelajaran IPA,, 

3.  Teori tentang metode 

pembelajaran IPA,   

4. Teori tentang teknik 

pembelajaran IPA,  

5. Teori tentang Hakikat 

pembelajaran IPA, 

KuncahyonoM.Pd 

4. PENDIDIKAN 

INKLUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Mahasiswa dapat menjelaskan 

dan mampu merancang 

kegiatan  tentang pengertian 

dan jenis-jenis ABK, 

Karakteristik ABK, teori 

penddikaninklusi tentang 

permen terkait pendidikan 

inklusi 

1. Teori tentang pengertian  

pendidikan inklusi 

2. Teori tentang enis-jenis ABK,  

3. Teori tentang  Karakteristik 

ABK, 

4. Teori tentang teori 

penddikaninklusi tentang 

permen terkait pendidikan 

inklusi 

Dr. Endang PoerwantiM.Pd 

5. PEMBELAJAR

AN SENI 

BUDAYA SD 

5 Mahasiswa dapat menjelaskan 

tentang konsep Pembelajaran 

Seni Budaya SD. Pembelajaran 

1. Teori tentang konsep 

Pembelajaran Seni Budaya SD.  

2. Teori tentang Pembelajaran Seni 

ArinaRestianS.PdM.Pd 



Seni tari, Seni Drama dan Seni 

Musik, serta seni Prakarya di 

SD, serta memahami tentang 

pendekatan,model, metode dan 

teknik seni budaya SD 

tari SD (Penciptaan Tari Anak),  

3. Teori tentang Seni Drama  SD 

4. Teori  tentang Seni Musik SD 

5. Teori tentang seni Prakarya di 

SD,  

6. Teori tentang memahami tentang 

pendekatan,model, metode dan 

teknik seni budaya SD 

6. PEMBELAJAR

AN BAHASA 

INDONESIA 

SD 

5 Mahasiswa dapat memahami 

pendekatan , pembelajaran 

pembelajaran bahasa Indonesia 

SD  model pembelajaran 

pembelajaran bahasa indonesia 

SD, metode pembelajaran 

pembelajaran bahasa indonesia 

SD  dan teknik pembelajaran 

bahasa indonesia SD  tentang 

hakikat pembelajaran bahasa 

indonesia SD , 

 

1. Teori pendekatan , 

pembelajaran pembelajaran 

bahasa Indonesia SD   

2. Teori tentang model 

pembelajaran pembelajaran 

bahasa indonesia SD,  

3. Teori tentang metode 

pembelajaran pembelajaran 

bahasa indonesia SD  

4. Teori tentang teknik 

pembelajaran bahasa indonesia 

SD   

5. Teori tentang hakikat 

pembelajaran bahasa indonesia 

SD , 

 

Delora Jantung AmeliaM.Pd 

 

 

 

 

 

 

 



Prodi Pendidikan Profesi Guru

 

(PPG)

 

 

Program Studi PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang merupakan Program Studi yang telah mendapatkan ijin 

dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

710/KPT/I/2018 untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru dalam bidang 

studi: Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Inggris, dan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Program PPG merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada 

KKNI. Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG 

diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut 

standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana 

terapan. 

Standar kompetensi lulusan Program PPG, sebagaimana Pasal 5 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang 

Standar Pendidikan Guru (StandarDikgu), yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program 

PPG. Rumusan CPL Program PPG memuat kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Pembelajaran PPG Dalam Jabatan diurai ke dalam tiga bentuk pembelajaran, 

yaitu kuliah-teori (pendalaman materi akademik), lokakarya, dan praktik 

pengalaman lapangan (PPL). Materi akademik mencakup dua (2), yaitu akademik 

pedagogik dan akademik bidang studi/profesional selain itu pendidikan profesi 

guru juga mempelajari teknik mengajar baik dari segi media maupun metode 

pembelajarannya. 

 

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 

 PPG FKIP UMM diampu oleh dosen-dosen dengan kualifikasi doktor dan 

professor. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (SPADA) dan 

lokakarya. Selain disajikan materi-materi pokok, mahasiswa juga dibekali dengan 

kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi belanegara, pramuka, serta pertemuan-

pertemuan ilmiah terkait isu pendidikan mutakhir. Semua aktivitas dilaksanakan 

dalam fasilitas sarana prasarana yang memadai, berada dalam iklim akademik yang 

terjaga, dan iklim sosial kampus yang multikultural, baik dalam konteks 

keindonesiaan maupun internasional. 

Universitas uhammadiyah M alangMuhammadiyah M alangM



 Dalam rangka pencapaian ketuntasan belajar dan lulus UKM PPG, PPG FKIP 

UMM memfasilitasi mahasiswa dengan pembelajaran tambahan secara intensif 

dengan pendalaman materi, latihan penguasaan kasus melalui sistem berbasis IT, 

maupun pendampingan dalam belajar bersama, pelatihan IT bagi mahasiswa dari 

daerah khusus. Hal demikian menjadikan tingkat kelulusan mencapai 92%. 

 Pengelolaan PPG FKIP UMM mengedepankan nilai-nilai demokratis, 

humanis, dialogis, layanan prima, dengan selalu memberikan apresiasi atas profesi 

guru. Hal ini tidak lepas dari kematangan PPG FKIP UMM yang telah diberi 

kepercayaan sebagai penyelenggara PPG sejak program PPG digulirkan tahun 2016 

(awalnya hanya 15 LPTK PTN/PTS termasuk UMM) oleh Kemendikbud dan 

Kemenristekdikti. 

 

3. UNGGULAN RISET 

 PPG FKIP UMM terlibat dalam agenda Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI berupa penelitian Dampak Pemberian Tunjangan Profesi Guru 

secara nasional. Dalam hal ini, terdapat tiga penelitian yang bersasaran pada guru 

penerima tunjangan profesi pada jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Dampak Sertifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar di 

Indonesia. 

b. Dampak Sertifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Menengah 

Pertama di Indonesia. 

c. Dampak Sertifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas di 

Indonesia. 

Selain bentuk penelitian sebagaimana kerjasama di atas, PPG FKIP UMM juga 

menggalakkan penulisan jurnal ilmiah bagi mahasiswa PPG dengan 

memublikasikan gagasan/hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan. 

 

4. Fasilitas Unggulan 

1. Laboratorium komputer  

2. Asrama Mahasiswa PPG 

3. Ruang Kelas yang representatif 

5. Inovasi 

Pengembangan bahan ajar yang relevan dan terintegratif dengan kebutuhan 

dan perkembangan teknologi dan informasi. 

 



6. Akademik 

a. PPG Prajabatan ditempuh dalam waktu dua semester, dengan beban 36-40 

satuan kredit semester (SKS). PPG Dalam Jabatan ditempuh dalam waktu satu 

semester atau setara dengan satu  semester dengan beban 24 SKS. 

b. Kurikulum PPG diurai ke dalam tiga bentuk pembelajaran, yaitu kuliah-teori 

(pendalaman materi akademik), lokakarya, dan praktik pengalaman lapangan 

(PPL). Materi akademik mencakup dua (2), yaitu akademik pedagogik dan 

akademik bidang studi/profesional. 

 

7. Kualifikasi dan Kompetensi 

Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan 

prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian,hingga uji 

kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang 

profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul,kompetitif, dan 

berkarakter, serta cinta tanah air. 

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru meliputi: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Guru sebagai pendidik profesional yang berakhlak mulia dengan  tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. 

 

8. Prospek Lulusan 

Program Studi PPG FKIP UMM mencetak lulusan guru profesional, unggul, 

siap menghadapi tuntutan zaman, mampu berinovasi dan menjadi inspirasi bagi 

kemajuan duania pendidikan. 

9. Prosentase lulus tepat waktu 

Sebanyak 85 % mahasiwa lulus tepat waktu dalam mengikuti UKMPPG. 

10. Gelar Kelulusan 

Jenjang Gelar Jenis PPG SKS Lama Studi 

Profesi Guru 

Profesional 

Dalam Jabatan 24 SKS 1 Semester (6 Bulan) 

Prajabatan 36 – 38 SKS 2 Semester (1 Tahun) 



(G.r.) 

 

11. Prestasi 

PPG FKIP UMM telah dipercaya secara berkelanjutan oleh Kemenristek, 

Kemendikbud, dan Kemenag sebagai institusi penyelenggara Pendidikan Profesi 

Guru. Mengiringi keberhasilan dalam mengemban amanah dari ketiga kementerian 

tersebut, PPG FKIP UMM dipercaya menjadi penyelenggara PPG Prajab Mandiri 

untuk tahun penyelenggaraan 2020. 

12. Kerjasama 

 Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, PPG 

FKIP UMM telah membangun kerjasama dengan Kemenristekdikti, Kemendikbud, 

Kemenag,  LPTK penyelenggara PPG se-Indonesia, LPMP dan Dinas Pendidikan 

Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, serta 76 sekolah (dengan berbagai 

jenjang) di Malang Raya. 

13. Alumni sukses 

Lulusan Prodi Pendidikan Profesi Guru, tersebar diseluruh Indonesia dan 

sudah menjadi Guru diSekolah Negeri maupun Swasta. Lulusan PPG sudah 

mendapatkan gelar guru profesional oleh karena kualitas. 

14. AKUN MEDIA SOSIAL 

Instagram : ppgfkipumm 

Website : ppg.umm.ac.id 

Youtube : ppg fkipumm 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis persembahkan  kehadirat Allah SWT, karena atas 

izin-Nya jugalah kami dapat menyelesaikan Panduan Rumusan Profil Lulusan dan Capaian 

Pembelajaran Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Tahun 2016. Buku Panduan ini disusun 

sebagai rangkuman dan petunjuk Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 yang merujuk kepada 

KKNI Tingkat Sarjana (S1). Buku Panduan ini juga mencakup detail Prodi dan bahan 

kajian yang berkaitan dengan Mata Kuliah. 

 Buku ini disusun untuk memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pendidikan 

dalam rangka menyiapkan lulusan di era pasar global MEA dan Globalisasi dunia saat ini. 

Lulusan sarjana Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dituntut untuk mampu menguasai 

keamampuan di bidang akademik sesuai dengan peran yang diharapkan Prodi dan 

perannya di masyarakat. Penulis telah berusaha agar buku ini dapat memenuhi tuntutan 

tersebut di atas, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan baik itu untuk 

mahasiswa, dosen, masyarakat dan stakeholder. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas 

dan keterangan yang rinci sehingga mudah dimengerti baik oleh dosen maupun oleh 

mahasiswa.  

 Dengan terbitnya Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Prodi ini, 

semoga dapat menambah rujukan pengetahuan tentang Pendidikan Bahasa Inggris, Proses 

Belajar Mengajar, Target Pembelajaran dan juga dapat memberikan arti yang positif bagi 

kita semua. Penulis berharap semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan ridho 

dari Allah SWT, dan semoga beliau senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, agar 

penulis melalui tulisan ini dapat meningkatkan mutu Pendidikan Sarjana Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris secara khusus. 

 Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan saran dari 

pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan dan Tim Revitalisasi Kurikulum Perguruan Tinggi atas dukungannya. 

Seterusnya terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa 

moril maupun materil agar terwujudnya buku ini. Semoga apa yang telah penulis terima 

dari semua pihak, mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahuwataala dan 

menjadi amal baik bagi kita semua, aamiin yarobbil’alamin. 

 

                       Tim Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) 

atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

 Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan 

bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.  

 Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan 

dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut 

oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang 

disebut sertifikasi.  

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan 

Tinggi, dan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SNPT) menyatakan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris  FKIP-UMM menyusun profil lulusan program studi dan 

capaian pembelajaran Prodi merujuk kepada peraturan perundang undangan yang ada dan 

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROGRAM STUDI 

 

 Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris adalah salah satu Prodi di bawah 

koordinasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Didirikan sejak tahun 1987, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris telah meluluskan lebih dari 

5000 sarjana yang tersebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar bekerja dibidang 

pendidikan atau berperan sebagai pendidik. 

 Prodi Pendiikan Bahasa Inggris  FKIP-UMM telah mengalami banyak 

perkembangan tidak hanya pada proses belajar mengajar tetapi juga pada susunan visi, 

misi, tujuan dan kurikulum. Hal inilah yang menjadikan keunggulan Prodi sehingga pada 

saat ini telah mampu menyediakan jenjang strata lanjutan bagi para lulusannya untuk 

meneruskan ke program pascasarjana pendidikan bahasa Inggris. 

 Dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar seperti; AMCORNER, Self-access center, Language Laboratory dan beberapa 

Native Speakers, menjadi point positif bagi para mahasiswa dan bahkan calon mahasiswa.  

  

1.1 Visi 

"Menjadi Prodi yang unggul  dalam penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan nilai-nilai keprofesionalan dan ke-Islaman." 

 

1.2 Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas untuk menghasilkan 

tenaga pendidik Babasa Inggris yang unggul dan berkepribadian Islami; 

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas 

yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Bahasa 

Inggris untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan sejahtera; 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas 

Prodi; 

5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Prodi secara efektif dan efisien untuk 

menunjang peningkatan kualitas Prodi. 
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1.3 Tujuan 

1. Terselenggaranya Pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas untuk menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang unggul dan berkepribadian Islami; 

2. Terselenggaranya penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas 

yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat; 

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di bidang  Pendidikan Bahasa 

Inggris untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan sejahtera; 

4. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas 

Prodi; 

5. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan Prodi secara efektif dan efisien untuk 

menunjang peningkatan kualitas Prodi. 

 

1.4 Sarana dan prasarana  

 Untuk mewujudkan hal yang ditetapkan di atas, minimal diperlukan adanya sarana 

dan prasarana berupa: 

1) Ruang kuliah dan fasilitasnya dengan kapasitas maksimal 40 orang mahasiswa per 

kelas 

2) Laboratorium bahasa 

3) Ruang micro teaching 

4) Labschool untuk praktik mengajar secara nyata (real tecahing) 

5) Ruang pimpinan Fakultas, pimpinan program studi, dosen dan tenaga kependidikan 

6) Ruang perpustakaan dan ruang baca 

7) Self-access center 

8) Ruang rapat, ruang konsultasi, dan ruang ujian skripsi mahasiswa 

9) Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi 

10) Ruang BEM dan UKM 

11) Ruang penunjang seperti Masjid, kantin, kamar mandi, tempat parkir, lapangan olah 

raga, pusat bisnis, dan lain-lain. 

 

1.5 Rumpun Ilmu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris  

 Berdasarkan Surat Dirjen Dikti Kemendikbud No. 0404/E3.2/2015 perihal Rumpun 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, maka spesifikasi 
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dan penjelasan lebih lanjut tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini.  

 

Tabel 1: Spesifikasi Program Studi 

1.   Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang 

2.   Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

3.   Jurusan : - 

4.   Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 

5.   Jenjang : S1 (Strata 1) 

6.   Nomor : 
532 (No Urut  Program Studi Kemendikbud 

2015) 

7.   Kode :  6.1.6.04.03.10.03 

 a. Level KKNI : 6  

 b. Jenis Program Studi : 1 (Akademik) 

 c. Rumpun Ilmu : 6.04.03 (Rumpun Ilmu Terapan) 

 d. Program Studi : 10.03 (Kode Program Studi) 

 e. Nama Program Studi (Bahasa Indonesia) : Pendidikan Bahasa Inggris 

 f. Nama Program Studi (Bahasa Inggris) : English Language Education 

8.   Nomor SK Pendirian Prodi : 0648/0/1988 

9.   Tanggal SK Pendirian Prodi : 24/12/1988 

10. Pejabat Penandatangan SK Pendirian Prodi : Bambang Trianto 

11. Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : "A"  

SK No. 3445/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 

12. Masa berlaku akreditasi : 20 Desember 2023 

13. Gelar yang didapat : Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

14. Bahasa yang digunakan : Inggris 

15. Lama Studi : 4 tahun (8 semester) 

16. Alamat Program Studi : Kampus III UMM 

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Landungsari  

Malang - JATIM 65144 

17. No. Telp Program Studi : 0341-464318 Ext 121 

18. Homepage : www.english.umm.ac.id 

19. E-mail : eledumm@gmail.com; b.inggris@umm.ac.id 
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Kualifikasi dan Keahlian Dosen  

 

Keahlian SDM (pengampu) yang dibutuhkan meliputi: 

Dosen perguruan tinggi berpendidikan Magister dan/atau Doktor bidang pendidikan bahasa 

Inggris sebagai bahasa kedua/asing dan/atau dalam bidang yang relevan yakni pengembang 

kurikulum dan materi serta media pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing/kedua, penelitian dan penilaian bahasa. 

Kualifikasi dosen yang diperlukan seperti yang terdapat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2: Kualifikasi Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

No. Bidang Kajian Kualifikasi 

1. Kependidikan S2/ S3 Pendidikan bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing/kedua 

S2/S3  Pengembang Kurikulum  dan Bahan 

Ajar bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing/kedua  

S2/S3 bidang penelitian dan penilaian  dalam  

pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

asing/kedua 

S2/S3  psikologi pendidikan  

2. Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) 

Guru Pamong dari sekolah (minimal 

berkualifikasi S-1  bahasa Inggris dan 

bersertifikasi pendidik) 
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BAB II 

PROFIL LULUSAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 

 

 Berdasarkan hasil analisis Tracer Study Alumni Pendidikan Bahasa Inggris UMM 

dan Asosiasi Prodi PTM tahun 2016, maka dapat simpulkan bahwa profil dan profesi 

lulusan Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM adalah sebagai berikut: 

1) Calon Pendidik dalam bidang bahasa Inggris di Sekolah Menengah 

2) Asisten Peneliti Bidang Pendidikan 

3) Edupreneur 

Masing masing profil dapat dijabarkan dalam deskripsi profil pada Tabel 3 dibawah ini: 

 

Tabel 3: Deskripsi Profil Lulusan 

No. PROFIL LULUSAN DESKRIPSI CP 

1. Calon Pendidik dalam 

bahasa Inggris di Sekolah 

Menengah 

Memiliki kompetensi merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 

pembelajaran dengan prinsip prinsip pendidikan 

yang mendidik, serta melakukan perbaikan 

pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan 

perkembangan keilmuan bahasa Inggris, teori-teori 

belajar terkini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan lingkungan siswa di sekolah menengah 

2. Asisten Peneliti bidang 

Pendidikan 

Memiliki kepekaan dasar terhadap permasalahan 

pendidikan bahasa Inggris di lingkup kelas, sekolah 

dan nasional serta mampu memilih pemecahan 

masalah menggunakan prinsip dan prosedur tingkat 

awal penelitian yang rasional, baik secara mandiri 

maupun kelompok  

3. Edupreneur Memiliki kemampuan managerial dan leadership, 

memiliki pengetahuan kewirausahaan di bidang 

pendidikan dan jiwa enterpreneurship, rasa ingin 

tahu yang kuat, serta mampu menjalankan 

networking 

 Profil 1 s/d 4 adalah profil asosiasi Pendidikan Bahasa Inggris PTM (01 Februari 2016). Sedangkan 

Profil 5 adalah Profil lulusan khusus Pendidikan Bahasa Inggris UMM 
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BAB III 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PRODI 

 

 Capaian Pembelajaran (CP) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM 

berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 dan Asosiasi Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris yang telah disepakati bersama oleh Prodi anggota adalah sebagai berikut: 

 

A. 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 tanggung jawab 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 bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

11. Menginternalisasi nilai islam dan kemuhammadiyahan sesuai etika profesi;
(1)

 

12. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, 

nilai, dan kemampuan peserta didik.
(2)

 

13. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;
(3)

 

14. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan jiwa kewirausahaan di bidang pendidikan 

bahasa Inggris.
(4)

 

(1) adalah rumusan Sikap dan Tata Nilai tambahan Penciri Perguruan Tinggi UMM 

(2) adalah rumusan Sikap dan Tata Nilai tambahan Penciri Fakultas 

(3) adalah  rumusan Sikap dan Tata Nilai tambahan dari Asosiasi Nasional Prodi 

(4) adalah rumusan Sikap dan Tata Nilai tambahan dari Prodi UMM 
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B. 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, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi; 

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 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 

dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

dan 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

C. Keterampilan Khusus 
(*) 

1. Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulis dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan setara tingkat postintermediate; 

2. Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan pada minimal satu bidang Bahasa 

Inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes) setara tingkat 

intermediate; 
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3. Mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam 

budaya bahasa ibu; 

4. Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta 

melakukan perbaikan metode dan proses Bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku 

kepentingan sesuai standar proses dan mutu; 

5. Mampu menerapkan metode dan proses belajar dan pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk tujuan tertentu (English for specific purposes); 

6. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas, 

sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dan 

mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif; 

7. Mampu mengkaji masalah mutu, relevansi, atau akses pembelajaran bahasa Inggris 

serta menyajikan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan keputusan; 

8. Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran; 

9. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk 

pengembangan mutu pendidikan. 

(*) dirumuskan dari Asosiasi Prodi Nasional 

 

D. Pengetahuan
(*) 

a. Menguasai konsep teoretis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan 

umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan 

setara tingkat post intermediate; 

b. Menguasai konsep teoretis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan 

Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes); dalam konteks 

keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate; 

c. Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, dan pembelajaran Bahasa; 

d. Menguasai konsep teoretis tentang pedagogic; 

e. Menguasai prinsip psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan; 

f. Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian 

(metode dan prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran Bahasa 

Inggris yang mendidik; 

g. Menguasai konsep teoretis al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

(*) dirumuskan dari Asosiasi Prodi Nasional 
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BAHAN KAJIAN 

 

 Untuk mendukung pencapaian CP dan kompetensi di atas,  dibutuhkan pokok-

pokok kajian keilmuan Prodi seperti berikut.  

1) Prinsip, konsep, dan teori belajar bahasa dan pembelajaran bahasa asing; 

2) Prinsip, Konsep,  teori, metode dan strategi pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing di Indonesia; 

3) Prinsip, konsep, dan model pengembangan kurikulum/silabus dan materi; 

pembelajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan umum dan yang spesifik; 

4) Kemahiran berbahasa Inggris lisan (orasi) dan tertulis (literasi) baik untuk lingkup 

penggunaan keseharian, akademis, dan profesi pada tingkat post-intermediate; 

5) Konsep, prinsip, dan teori kebahasaan yang berkaitan dengan tata bunyi, kata, 

kalimat, dan wacana  lisan dan tertulis, serta  makna dan pemaknaan dalam  bahasa 

Inggris;   

6) Pendekatan dan prinsip pengembangan alat penilaian bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing; 

7) Pendekatan, desain, dan prosedur penelitian bahasa sebagai alat dalam 

memperbaiki mutu proses dan hasil belajar; 

8) Penerapan IPTEKS dan prinsip pengembangannya sebagai sarana dalam proses 

pembelajaran; 

9) Kemahiran dalam berkomunikasi, kepemimpinan, dan menejerial baik yang bersifat 

formal maupun informal sebagai pelengkap kompetensi kepribadian; 

10) Konsep dan prinsip perikehidupan, kewarganegaraan dan agama dalam 

memperkuat jati diri dan etika seorang pendidik.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Demikian Rumusan Profil dan CP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Uni 

versitas Muhammadiyah Malang ini. Dokumen ini telah disusun dan melalui penetapan 

bersama, disepakati dan dijalankan sebagai strategi dan sasaran Prodi.  


