Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan PKn

Semester

: V (lima)

Mata Kuliah

: Evaluasi Pembelajaran PKn

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:
Prinsip-Prinsip Evaluasi
Pertemuan ke-6:
Jenis-jenis evaluasi pembelajaran (Bagian 1)
Pertemuan ke-7:
Jenis-jenis evaluasi pembelajaran (Bagian 2)
Pertemuan ke-8:
Prinsip penilaian hasil belajar, Prosedur penilaian hasil belajar
Pertemuan ke-9:
Validitas & Reliabilitas
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

: V (lima)

Mata Kuliah

: Sistem Politik Indonesia

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:
Struktur ilmu politik (Bagian 1)
Pertemuan ke-6:
Struktur ilmu politik (Bagian 2)
Pertemuan ke-7:
Karakteristik budaya politik indonesia serta hakekat pembangunan politik
Pertemuan ke-8:
Pandangan ilmu barat tentang sistem politik indonesia (Bagian 1)
Pertemuan ke-9:
Pandangan ilmu barat tentang sistem politik indonesia (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

: V (lima)

Mata Kuliah

: Sosiologi Politik

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:
Pengertian, Fungsi, Bentuk rekrutmen politik
Pertemuan ke-6:
Bentuk rekrutmen politik di indonesia
Pertemuan ke-7:
Pengertian budaya politik, Objek dan orientasi budaya politik, Tipe-tipe budaya politik,
Idealisasi budaya politik indonesia
Pertemuan ke-8:
Pengertian sosialisasi politik, Agen/media sosialisasi politik, Perkembangan sosialisasi
politik, Model mekanisme sosialisasi politik
Pertemuan ke-9:
Pengertian partisipasi politik, Urgensi partisipasi politik
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

: V (lima)

Mata Kuliah

: Strategi Pembelajaran PKn

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:
Teori belajar dan pembelajaran
Pertemuan ke-6:
Perbandingan antara Belajar dan pembelajaran
Pertemuan ke-7:
Belajar sebagai proses
Pertemuan ke-8:
Strategi pembelajaran untuk mengembangkan civic knowledge,civic skills, dan civic
disposition
Pertemuan ke-9:
Keterampilan dasar mengajar, Variasi mengajar dan gaya mengajar
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

: V (lima)

Mata Kuliah

: Teori dan Hukum Konstitusi

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:
Embrio konstitusi dalam Negara, Nilai penting konstitusi dalam suatu Negara
Pertemuan ke-6:
Supremasi konstitusi dalam Negara, Sistem perubahan konstitusi
Pertemuan ke-7:
Pendekatan dari aspek hukum, politik, dan moral
Pertemuan ke-8:
Konstitusi Negara Indonesia, suatu suplemen, fenomena dua kali masa berlakunya UUD
1945, Fungsi dan peranan UUD 1945
Pertemuan ke-9:
Reorientasi UUD 1945 sebagai pandangan tokoh-tokoh bangsa, masa depan UUD 1945
sebagai pandangan tokoh-tokoh bangsa
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

