Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Hukum Internasional

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pertemuan ke-6:
Negara sebagai subjek hukum internasinal,
Pertemuan ke-7:
Konsep Wilayah Negara
Pertemuan ke-8:
Konsep pengakuan
Pertemuan ke-9:
Yurisdiksi Internasional
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Hukum Islam

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Ijtihad, Syarat-syarat mujtahid, Ijtihad yang berkembang sesudah nabi Muhammad SAW
wafat.
Pertemuan ke-6:
Metode Penetapan Ijtihad dengan qiyas, maslahat, mursalah, istishab, istihsan,
sadduzzara’I dan ‘Urf
Pertemuan ke-7:
Tujuan Hukum Islam, Ruang Lingkup Tujuan Hukum Islam
Pertemuan ke-8:
Peradilan Agama di Indonesia
Pertemuan ke-9:
Materi pokok undang-undang Peradilan Agama
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Hukum Pidana

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Unsur-unsur delik berdasarkan analisis dan Pendapat Pakar
Pertemuan ke-6:
Pengertian dan bentuk-bentuk Dolus & Culpa
Pertemuan ke-7:
Pengertian perbuatan manusia, Samenloop/Concursus, Ajaran causaliteit/sebab-akibat
Pertemuan ke-8:
Pengertian melawan hukum, Melawan hukum sebagai unsur delik , Penerapan melawan
hukum.
Pertemuan ke-9:
Pengertian dapat dihukum, Kurang sempurna akal atau sakit ingatan, Keadaan
memaksa, Keadaan terpaksa, Noodweer, Pelaksanaan peraturan yang berdasarkan
Undang-Undang, Pelaksanaan perintah jabatan yang sah, Perluasan dasar penghapusan
hukuman, Tidak mampu bertanggungjawab
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Hukum Tata Negara

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Gagasan kedaulatan rakyat dan Perlembagaan parlemen (Bagian 2)
Pertemuan ke-6:
Bentuk-bentuk produk hukum Indonesia (Bagian 1)
Pertemuan ke-7:
Bentuk-bentuk produk hukum Indonesia (Bagian 2)
Pertemuan ke-8:
Pemerintahan Daerah (Bagian 1)
Pertemuan ke-9:
Pemerintahan Daerah (Bagian 2)
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Logika

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Model-model logik
Pertemuan ke-6:
Pengertian Otak atau akal budi manusia
Pertemuan ke-7:
Proses mengenal lingkungan
Pertemuan ke-8:
Berpikir kreatif
Pertemuan ke-9:
Logika artificialis
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: III (tiga)

Mata Kuliah

: Pendidikan Nilai dan Moral

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri,
adapun materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke-5:
Pokok-pokok pengertian moral
Pertemuan ke-6:
Hubungan nilai, norma dan moral (Bagian 1)
Pertemuan ke-7:
Hubungan nilai, norma dan moral (Bagian 2)
Pertemuan ke-8:
Kawasan moral, teori perkembangan moral (Bagian 1)
Pertemuan ke-9:
Kawasan moral, teori perkembangan moral (Bagian 2)
Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak mengikuti Sit-in) dipersilahkan
untuk membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok
bahasan di atas

