
Struktur Kurikulum Program Studi S2 Administrasi Pendidikan 

 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS/Smt  jumlah 

1 2 3 4  

    1). Matakuliah Umum 
(MKU) 

          

1 UNP181301 Filsafat Ilmu     2   2 
2 UNP181102 Metode Penelitian 3       3 
3 UNP181103 Statistik 2       2 

    Jumlah SKS         7 
    2). Matakuliah Keahlian           
    A. Wajib           
4 AIP181101 Filsafat dan Teori 

Administrasi Pendidikan 
3       3 

5 AIP181302 Pengambilan Keputusan     3   3 
6 AIP181103 Komunikasi Organisasi 3       3 
7 AIP181104 Perencanaan Strategik 

Pendidikan 
3       3 

8 AIP181205 Ekonomi Pendidikan   3     3 
9 AIP181206 Kepemimpinan dan 

Perilaku Organisasi 
Pendidikan 

  3     3 

10 AIP181207 Manajemen SDM   3     3 
11 AIP181208 Sistim Informasi dalam 

Manajemen 
  3     3 

    Jumlah SKS         24 
    B. Pilihan           
12 AIP281309 Teori dan Praktek 

Supervisi Pendidikan 
    2   2 

    Jumlah SKS         2 
                

    3). Matakuliah 
Pendukung 

          

13 AIP181210 Manajemen dan Evaluasi 
Proyek 

  3     3 

14 AIP181311 Manajemen Keuangan     2   2 
15 AIP181312 Landasan Ilmu 

Pendidikan 
    3   3 

    Jumlah SKS         8 
                
    4). Mata Kuliah 

Matrikulasi (Pilihan) 
          



NO KODE MK MATA KULIAH SKS/Smt  jumlah 

1 2 3 4  

16 AIP281113 Disain Pembelajaran *)   2     2 
17 AIP281214 Pengembangan 

Kurikulum *) 
2       2 

    Jumlah SKS         4 
                
    5). Tesis           

18 AIP181315 Seminar Proposal Tesis     1   1 
19 AIP181416 Seminar Hasil Penelitian       1 1 
20 AIP181517 Ujian Tesis       6 6 
    Jumlah SKS         8 
  Total SKS 14/1

6 
15/1
7 

1
3 

7 49/53 

 

f.  Sinopsis 

UNP181301   Filsafat Ilmu   2 sks 

Pembahasaan tentang  pokok-pokok gagasan yang hidup di dalam dunia filsafat, dan aksiologi 
serta terminologi ilmu, proses penguasaan pengetahuan, nilai, kegunaan ilmu dan kaitannya 
dengan teknologi, kebudayaan, agama serta pengambilan keputusan, logika, matematika, 
statistika dan bahasa dalam kegiatan berfikir. 

  

UNP181102   Metode Penelitian   3 sks 

Membicarakan secara mendalam tentang langkah-langkah penelitian ilmiah dengan bebeberapa 
macam pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif  ataupun pendekatan lainnya dengan 
memperhatikan kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, sehingga mahasiswa dapat 
mengajukan proposal penelitian baik untuk tesis maupun penelitian lainnya. 

 

UNP181103   Statistik   2 sks 

Perkuliahan ini membahas konsep  dasar tentang statistik dengan aplikasi dan interpretasi, 
mencakup konsep-konsep statistika, pemilihan analisis statistika untuk masalah penelitian 
interpretasi skor individu, macam-macam koefisien korelasi, prediksi pengacakan dan 
kesalahan dalam pengambilan sampel, pengujian hipotesis, uji-t, ANOVA untuk rancangan 
acak, blok, faktorial, dan regresi, serta analisis data menggunakan software komputer. 

 

AIP181101   Filsafat dan Teori Administrasi Pendidikan   3 sks 

Mata kuliah ini mengandung informasi yang berkenaan dengan konsep-konsep manajemen 
serta aplikasinya di bidang pendidikan dan bidang lainnya yang relevan dengan kebutuhan 
meliputi: Pengertian manajemen, pengambilan keputusan (decision making) dan perencanaan 
(planning), penyusunan organisasi (organizing), pemberian pengaruh (influencing), dan 
pengawasan (controlling). 



 

AIP181302   Pengambilan Keputusan   3 sks 

Perkuliahan ini membahas teori-teori dan jenis-jenis pengambilan keputusan, faktor-faktor yang 
mempengaruhi dan perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan 
keputusan, latihan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah aktual, khususnya dalam 
bidang pendidikan. 

 

AIP181103   Komunikasi Organisasi   3 sks 

Mata kuliah ini membahas konsep dasar, model, hakekat, sistem, format, mengaudit komunikasi 
dalam organisasi serta peranan komunikasi dalam proses menajemen pendidikan. 

 

AIP181104   Perencanaan Strategik Pendidikan   3 sks 

Mata kuliah ini membahas konsep, prosedur dan prinsip-prinsip dalam perencanaan strategis, 
khususnya di bidang pendidikan dengan menggunakan berbagai pertimbangan ekonomi, 
matematika, sosial dan budaya. 

 

AIP181205   Ekonomi Pendidikan   3 sks 

Perkuliahan ini membahas perencanaan, strategi dan kebijaksanaan, meliputi: Tinjauan teori 
ekonomi serta aplikasinya dalam pelaksanaan pendidikan, strategi pengembangan sumber daya 
sesuai dengan tata ekonomi dunia baru. 

 

 
AIP181206   Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan   3 sks 

Perkuliahan ini membahas berbagai pendekatan, konsep dan teori kepemimpinan serta 
aplikasinya dalam berbagai bentuk organisasi, khususnya organisasi kependidikan. Telaah 
situasi organisasi yang berbeda dan kaitannya dengan efektivitas kepemimpinan yang 
diterapkan. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin 
(leader). Diskusi berbagai penelitian tentang kepemimpinan, dan latihan mengidentifikasi 
masalah kepemimpinan dalam lembaga kependidikan atau non kependidikan sebagai indikator 
pemahaman berbagai konsep dan teori yang telah dipelajari 

 

AIP181207   Manajemen SDM   3 sks 

Perkuliahan ini membahas pemahaman dasar tentang peran Manajemen Sumber Daya manusia 
khususnya dalam lembaga pendidikan agar mampu mencapai competitive advantage; yang 
meliputi aktivitas Konsep dan tantangan MSDM, beberapa pendekatan dalam MSDM, tujuan, 
fungsi dan peran MSDM, perencanaan SDM, rancangan organisasi dan analisis pekerjaan; 
rekrutmen, seleksi, pengenalan dan penempatan; kompensasi, pelatihan dan pengembangan 
SDM, perencanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja dan prestasi kerja. 

 

AIP181208   Sistim Informasi dalam Manajemen   3 sks 

Mata kuliah ini membahas berbagai konsep, prosedur, dan pendekatan dalam penyediaan 
informasi untuk kepentingan manajemen dalam upaya pengambilan keputusan organisasi yang 



berpijak pada Factual Judgement. Menyediakan pengalaman merancang sistem informasi, data 
base, dan pelatihan komputer dengan software yang relevan. 

 

AIP281309   Teori dan Praktek Supervisi Pendidikan   2 sks 

Mata kuliah ini membahas tentang kajian pengertian, konsep dan lingkup supervisi, proses 
supervisi, fungsi-fungsi supervisi, dan masalah-masalah dalam supervisi serta melaksanakan 
praktek supervisi pendidikan pada suatu satuan pendidikan. 

 

AIP181210   Manajemen dan Evaluasi Proyek   3 sks 

Perkuliahan ini membahas konsep dasar manajemen proyek, prosedur perencanaan dan 
pelaksanaan proyek, monitoring dan evaluasi proyek serta berbagai peraturan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan & evaluasi proyek. 

AIP181311   Manajemen Keuangan   2 sks 

Penguasaan pengetahuan serta keterampilan tentang cara-cara membaca, menilai dan 
menginterprestasikan laporan keuangan lembaga, dan pengenalan cara-cara penarikan dan 
penggunaan modal secara efisien dan efektif, proses penyampaian secara teori dan praktek. 

 

AIP181312   Landasan Ilmu Pendidikan   3 sks 

Memberikan kepada mahasiswa kemampuan untuk mengenali latar belakang sosial budaya dan 
filosofis dari pendidikan, saling hubugan antara kehidupan sosial budaya dengan pendidikan, 
dan peran pendidikan dalam proses perubahan sosial budaya. Inti perkuliahan adalah 
sociocultural background of education dan philosophical foundation of education. 

 

AIP281113   Disain Pembelajaran *)   2 sks 

Mata kuliah membahas dan mengkaji sistem, konsep, prinsip, prosedur berbagai desain 
pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran maupun pelatihan lingkup makro 
maupun mikro. 

 

 
AIP281214   Pengembangan Kurikulum *)   2 sks 

Mata kuliah mengkaji konsep dasar, makna dan aspek-aspek dalam pengembangan kurikulum, 
model-model pengembangan kurikulum, desain kurikulum, implementasi, evaluasi, serta 
pengembangan kurikulum dan kehidupan masa depan. 

 


