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TENTANG 
 

PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN  

DI FAKULTAS PSIKOLOGI 
 

Bismillahirrohmanirrohiim 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah : 
 

Menimbang    : a. Bahwa guna mewujudkan komitmen pengembangan kompetensi 

moral dan intelektual Fakultas Psikologi dipandang perlu adanya 

pedoman pendidikan 

b. Bahwa pedoman pendidikan tersebut pada butir a. Sebagai 

pedoman/acuan proses belajar mengajar guna pencapaian 

kompetensi akademik. 

c. Bahwa pedoman pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir 

a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional 

2. Peraturan Pemerintah RI omor 60 tahun 1999 tentang pendidikan 

tinggi 

3. Keputusan PP Muhammadiyah nomor 19/SK.PP/III.B/Ia/1999 

tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2012 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : 

Pertama  : Berlakunya Pedoman Pendidikan di Fakultas Psikologi 

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. 

Kedua                 : Pedoman pendidikan tersebut pada diktum pertama keputusan ini 

sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini 

Ketiga                 : Dengan berlakunya pedoman pendidikan maka semua peraturan 

akademik yang ada dinyatakan tidak berlaku sepanjang diatur 

dalam pedoman pendidikan ini 

Keempat             : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya 
 

Ditetapkan di : Surabaya 

Tanggal : 14  September  2018 

Dekan, 

 

Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 

 

Kegiatan akademik merupakan aktifitas pembelajaran yang dilaksanakan kepada peserta 

didik dengan beban yang telah ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikan yang 

ditempuh. Pelaksanaan program pembelajaran akademik merupakan salah satu pilar 

penting dalam pelaksanaan pendidikan tinggi selain pengabdian pada masyarakat dan 

penelitian.  

 

Buku Pedoman Akademik Tahun 2018/2019 Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya disusun untuk menjadi panduan dan sumber informasi bagi 

Pengelola Program, Staf Pendidik, Mahasiswa, serta berbagai pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  Buku Pedoman Akademik ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai pegangan dalam menjalankan proses pemantauan mahasiswa oleh 

pihak pengelola Program Pendidikan untuk mendukung kualitas dan kuantitas lulusan yang 

kita harapkan bersama.  Melalui pemantauan tersebut, berbagai permasalahan diharapkan 

dapat segera terdeteksi, dan dicarikan jalan keluar yang tepat.  Bila kemudian ditemukan 

kekurangan, koreksi terhadap penyelenggaraan program dapat dilakukan secara terbuka 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. 

 

Akhirul kalam, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang terlibat dalam pembuatan Buku Pedoman Akademik ini.  Semoga Alloh S.W.T. 

memberikan manfaat dan berkah, serta kekuatan dan bimbinganNya kepada kita semua.  

Amin. 

 

Wassalaamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 

 

      Surabaya, 14  September  2018 

Fakultas Psikologi UM Surabaya 

Dekan 

 

 

 

 

Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si 
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LAMBANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  

SURABAYA 

 
Keterangan : 

 

1. Logo PTM ditentukan seragam dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Selama belum ada ketentuan baku yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah, maka 

lambang UMSurabaya tersusun atas Matahari bersinar, kata “Muhammadiyah“ 

bertuliskan huruf Arab, lukisan padi dan kapas, tulisan “Universitas Muhammadiyah 

Surabaya“, dan lima kelopak bunga yang melingkar. 

2. Adapun makna yang ada pada lambang Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

a. Matahari adalah benda angkasa luar ciptaan Allah, sinarnya sangat berguna bagi 

kehidupan makhluknya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerak dan 

manfaat, daya hidup, vitalitas, serta dinamika bagi kehidupan umat manusia. 

b. Kata Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama Persyarikatan. 

c. Dua kalimat sahadat dalam tulisan Arab mempunyai makna bahwa sesungguhnya 

tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah 

utusan Allah. Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap 

Muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat 

manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta penegak 

Islam. 

d. Lukisan padi dan kapas terdiri dari padi 19 butir dan kapas 12 kuntum, gabungan 

keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di 

Indonesia yang juga merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang 

menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Lambang ini juga berarti bahwa Universitas 

Muhammadiyah Surabaya mendidik tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi 

kesejahteraan umat, bangsa, dan negara. 
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e. Tulisan ”Universitas Muhammadiyah Surabaya” yang selanjutnya di singkat “UM 

Surabaya” memberikan arti Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di 

Kota Surabaya. 

f. Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Dinul Islam ditegakkan di 

atas lima prinsip, yaitu: dua kalimat syahadat, shalat lima waktu, mengeluarkan 

zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah. Lima kelopak bunga 

tersebut juga melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik 

Indonesia. Lambang tersebut melatar belakangi gambar matahari yang dilingkari 

padi dan kapas. Diantara lima kelopak bunga dan gambar padi dan kapas tertulis 

secara melingkar Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

g. Lambang Muhammadiyah dijadikan inti lambang UMSurabaya terkandung 

maksud bahwa UMSurabaya merupakan amal usaha Muhamaadiyah, sehingga 

segala gerak dan aktifitas yang dilakukan harus selaras dengan khittah, keyakinan, 

dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 

h. Seluruh lambang berada diatas warna biru, lambang dari kemakmuran dan 

kedamaian. Diharapkan lulusan dari UMSurabaya, mampu membawa 

kemakmuran dan kedamaian bagi masyarakat. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
a 

 

 
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Sejarah Singkat Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) 

 

Secara singkat berdirinya Fakultas Psikologi UM Surabaya diawali dengan berdirinya Program 

Studi Psikologi di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan pada tahun 2008 berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 

2001/D/T/2008 tanggal 25 Juni 2008.  Pendirian Program Studi Psikologi dilatarbelakangi adanya 

kebutuhan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan manusia secara komprehensif khususnya  dalam 

menangani masalah psikologis manusia.   

Dalam prosesnya, pada tahun 2012 Program Studi Psikologi telah terakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional dengan status 

akreditasi C dengan SK. No.003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S-I/2013.  Dalam perkembangan selanjutnya, 

Program Studi Psikologi UM Surabaya dinilai telah mampu untuk berdiri secara mandiri sebagai sebuah 

Fakultas.  Dengan demikian pada bulan September 2014, Program Studi Psikologi UM Surabaya 

berkembang menjadi Fakultas Psikologi UM Surabaya berdasarkan SK Rektor No. 

330/KEP/II.3.AU/D/2014 

 

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Psikologi 

 

Visi Fakultas 

Menjadi pusat unggulan ilmu psikologi yang berorientasi pada masalah-masalah pendidikan dengan 

mengedepankan intelektualitas, moralitas, dan entrepreneurship. 

 

Misi Fakultas 

Misi yang diemban oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai 

berikut : 

A. Misi Fakultas Psikologi 

(1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang psikologi  yang unggul yang borientasi 

masalah- masalah pendidikan 

(2) Menyelenggarakan penelitian guna mengembangkan ilmu psikologi dengan berorientasi pada 

masalah-masalah pendidikan sehingga dapat menopang kemajuan dunia pendidikan. 

(3) Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat dalam rangka penerapan ilmu psikologi 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

(4) Pengelola pendidikan tinggi yang amanah dan berprinsip good governance 

(5) Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika 

(6) Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang islami 

 

Tujuan Fakultas 

(1) Menghasilkan sarjana psikologi yang unggul dalam penguasaan dan pengembangan ilmu 

psikologi yang kompetitif, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah masyarakat, 

berakhlak, dan berjiwa entrepreneur serta kebangsaan 

(2) Menghasilkan penelitian berorientasi pada masalah-masalah pendidikan untuk pengembangan 

teori maupun penerapan praktis dan publikasi ilmiah baik jurnal nasional maupun 

internasional. 

(3) Menerapkan ilmu psikologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan 

masyarakat 
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(4) Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang terencana, terorganisasi, produktif dan 

berkelanjutan sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi civitas akademika. 

(5) Mengembangkan jiwa enterpreneur pada civitas akademika 

(6) Terbangunnya perilaku civitas akademika yang islami yang dapat menjadi teladan dalam 

rangka dakwah Islam. 

 

1.3 Learning Outcome 

Luaran pembelajaran (learning outcome) lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya adalah : 

(1) Mampu melakukan penyelesaian persoalan psikologis dan pengembangan potensi individu, 

kelompok, organisasi, komunitas di bawah supervisi; Dengan metode dasar-dasar 

psikodiagnostik berdasarkan perspektif Psikologi; Menunjukkan hasil lulusan yang empatik, 

cermat, dan komunikatif; Dalam kondisi non-klinis, individual, kelompok, organisasi, dan 

komunitas. 

(2) Menguasai teori dan pendekatan psikologi serta dasar-dasar psikodiagnostik; Untuk dapat 

melakukan penyelesaian persoalan psikologis dan pengembangan potensi individu, kelompok, 

organisasi, komunitas di bawah supervise; 

(3) Mampu mengelola kerja diagnosis, konsultasi, riset, pengajaran dan pelatihan di bidang 

psikologi di bawah supervisi; dan memiliki sikap penghormatan pada harkat dan martabat 

manusia, integritas dan sikap ilmiah, professional, keadilan, manfaat, serta kritis berdasarkan 

Kode Etik Psikologi Indonesia. 

 

1.3.  Nilai-nilai Fakultas 

(1) Berdaya juang  

Berisikan nilai kegigihan, keberanian, dan keteguhan menghadapi tantangan 

(2) Kekeluargaan 

Berisikan nilai cinta dan sayang sebagai keluarga, mengembangkan hubungan yang lebih luwes 

dan saling membantu, menerima dan menghargai perbedaan; 

(3) Nilai akademik (academic value)  

Berisikan nilai keterbukaan, kejujuran, skeptisme dan rasional 

(4) Mengembangkan diri 

(5) Menghargai prestasi 
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BAB 2 

ORGANISASI FAKULTAS 

 

 

2.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi di Fakultas 

 

Dekan  

Memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta 

pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan, pembinaan tenaga 

karyawan edukatif dan non edukatif serta mahasiswa di tingkat fakultas serta mempertanggungjawabkan 

tugas kepada rektor. 

 

Wakil Dekan 1 

Bertanggungjawab kepada dekan dalam koordinasi pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama di tingkat fakultas, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran antara lain pelaksanaan pengenalan program studi, 

perkuliahan, ujian tengah dan akhir semester, skripsi, praktikum, akreditasi, reevaluasi program 

studi, dan pengembangan program baru 

b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi mengkoordinir 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan mengkoordinir kebutuhan pustaka dan 

publikasi ilmiah 

c. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas (BEM dan IMM Komisariat) 

d. Pengembangan dan memperkuat kerjasama bidang akademik dan kemahasiswaan dalam 

lingkup regional, nasional, maupun internasional 

e. Pembudayaan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan 
 

Wakil Dekan 

 

Senat Fakultas 

 

Pengajaran 

 

Ka. Lab 

 

Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Mahasiswa 
 

Keterangan : 

     : Garis Komando 

     : Garis Koordinasi

  

Keterangan : 

     : Garis Komando 

     : Garis Koordinasi

  

Tenaga Dosen 
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Wakil Dekan 2 

Bertanggungjawab langsung kepada dekan dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum, ketenagaan (sumber daya manusia) dan keuangan di tingkat fakultas, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Penataan administrasi fakultas secara tersistem berbasis IT 

b. Pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan wisuda di tingkat fakultas 

c. Mengusulkan pengadaan karyawan persyarikatan edukatif dan non edukatif 

d. Membina karyawan persyarikatan edukatif dan non edukatif 

e. Mengusahakan kesejahteraan karyawan persyarikatan edukatif dan non edukatif 

f. Mengusukan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas 

g. Mengusulkan penyediaan fasilitas fakultas 

h. Merencanakan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM 

i. Mengembangkan kerjasama non akademik dan kewirausahaan 

j. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

Kepala Laboratorium  

Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Pengelolaan laboratorium sebagai sarana pembelajaran yang terintegrasi, terkontrol, dan 

profesional 

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis (SOP) penggunaan laboratorium 

c. Melakukan perencanaan, dan pencatatan alat dan bahan praktikum 

d. Mengkoordinir, mengatur, dan mempersiapkan pemanfaatan laboratorium untuk praktikum dan 

penelitian 

e. Pengembangan usaha melalui pemberdayaan SDM dan laboratorium 

f. Menyusun rencana dan usulan pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan peralatan laboratorium 

tiap semester 

g. Melaporkan kerusakan, kehilangan, dan kekurangan fasilitas laboratorium 

h. Melakukan kreatifitas usaha untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana 

laboratorium 

i. Menyusun laporan pengelolaan laboratorium secara periodik (semester) 

j. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

Kepala Gugus Kendali Mutu 

Membantu pimpinan fakultas dalam peningkatan mutu akademik dengan tugas dan tanggungjawab 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik 

b. Kontrol Laporan Evaluasi Diri Fakultas setiap semester 

c. Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan Akreditasi 

d. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi 

e. Menyusun dokumen spesifikasi program studi, manual prosedur akademik, dan instruksi kerja 

akademik 

f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan oleh pimpinan fakultas 

g. Bertanggungjawab dalam kegiatan rutin Sistem Penjamin Mutu Akademik (SPMA) 

h. Menyusun laporan kegiatan kepada Dekan secara periodik (semester) 

i. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 
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Kepala Unit Promosi Fakultas 

Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Mengelola akun media sosial fakultas 

b. Mendokumentasikan kegiatan fakultas dan mengunggahnya di akun media sosial fakultas 

c. Berkoordinasi dengan LIPMB terkait kegiatan promosi fakultas 

d. Melakukan update informasi mahasiswa baru dari biro terkait 

e. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

Kepala Unit Pengembangan Jurnal 

Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Mengelola jurnal fakultas sebagai sarana publikasi hasil penelitian maupun pemikiran dosen 

dan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun Universitas 

lain 

b. Bekerjasama dengan bagian IT universitas dalam mempublikasikan jurnal melalui media 

internet 

c. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

Dosen Tetap 

Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Membuat Rencana Proses Pembelajaran setiap mengajar yang diserahkan ke Dekan atau Wakil 

Dekan 

b. Memberikan perkuliahan sesuai dengan SKS yang menjadi tanggungjawabnya 

c. Memberikan pembelajaran di laboratorium sesuai dengan jadwal/sks yang telah ditetapkan 

d. Membimbing seminar mahasiswa 

e. Membimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau sejenisnya 

f. Membimbing penulisan Skripsi dan Laporan Praktikum 

g. Mengembangkan bahan ajar seperti membuat diktat, modul praktikum, atau buku ajar dan buku 

pedoman lainnya 

h. Menghasilkan karya ilmiah atau mengadakan penelitian 

i. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

j. Membuat karya teknologi 

k. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

Pembimbing Akademik 

a. Membimbing mahasiswa yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan mulai semester 

satu sampai dengan akhir studi dalam pembelajaran keterampilan, pengetahuan, atau sikap, serta 

memonitor perkembangan studi setiap mahasiswa yang dibimbingnya sehingga dapat 

mengetahui sendiri hambatan studi di luar waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan 

b. Mengadakan pembimbingan akademik minimal 4 kali setiap semester dan membuat laporan 

tentang hasil bimbingannya 

c. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 
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Administrasi/Tata Usaha 

Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut : 

a. Penyampaian segala kebijakan fakultas dan universitas di lingkup fakultas 

b. Pelayanan administrasi surat menyurat (surat fakultas, SK, surat tugas, MoU) serta 

pendistribusiannya 

c. Pelayanan tamu pimpinan program studi dan fakultas serta penyediaan buku tamu 

d. Membuat dan mendokumentasikan surat-menyurat, dokumen surat keputusan, surat tugas, 

kepanitiaan, SK pengangkatan dosen tetap dan karyawan/surat fakultas. 

e. Membuat dan mendokumentasikan SK mahasiswa baru setiap tahun ajaran 

f. Pelayanan kepegawaian, seperti pengurusan jabatan akademik, kenaikan pangkat karyawan, 

sertifikasi dosen, dll 

g. Menyiapkan agenda rapat pimpinan fakultas, pengajian atau lainnya seperti daftar hadir rapat, 

agenda kegiatan pimpinan fakultas 

h. Penawaran jumlah mata kuliah dan SKS yang diprogram mahasiswa setiap awal semester/KRS 

dan mendokumentasikannya 

i. Penyiapan, pengaturan, dan penyimpanan daftar hadir mahasiswa dan dosen, jadwal kuliah dan 

kelancaran proses perkuliahan 

j. Penyiapan, pengaturan, dan penyimpanan daftar hadir ujian mahasiswa dan dosen 

k. Pelaporan jumlah mata kuliah dan SKS yang diprogram mahasiswa 

l. Pengolahan data mahasiswa dan alumni (database, buku induk mahasiswa dan alumni) 

m. Pelayanan legalisir dan pelacakan alumni 

n. Pelayanan beasiswa 

o. Entry data mahasiswa baru 

p. Pelayanan input data nilai 

q. Pembuatan dan penyimpanan kartu hasil studi/transkrip nilai dan penyimpanan ijazah 

r. Melakukan entry data untuk laporan EPSBED program studi 

s. Penyiapan dan penyimpanan bangko-blangko data administrasi 

t. Pelayanan administrasi surat menyurat mahasiswa, termasuk kartu mahasiswa 

u. Penyiapan sarana perkuliahan 

v. Membantu pelayanan umum seperti pendistribusian surat, fotocopy, dan sebagainya 

w. Pelayanan pembayaran sementara mahasiswa dan melaporkan kepada Wakil Dekan 

x. Merekapitulasi kehadiran dosen dan karyawan setiap bulan  

y. Pemeliharaan kebersihan, kerapihan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan ruangan 

z. Membudayakan pelaksanaan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

2.3 Senat Fakultas 

 

Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang 

memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijaksanaan dan peraturan Universitas.  Senat Fakultas 

mempunyai tugas pokok : 

a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas 

b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

sivitas akademika 

c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan program studi 

d. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan mengenai kebijakan Fakultas yang telah 

ditetapkan 

e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika 
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2.4 Pimpinan Fakultas  

 

Dekan          :  Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si 

Wakil Dekan 1         :  Dewi Ilma Antawati, S.Psi, M.Psi, Psikolog 

Wakil Dekan 2         :  Fety Khosianah, S.Psi, M.Psi, Psikolog  

 

Unit Penunjang Fakultas 

Kepala Unit Gugus Kendali Mutu (GKM)   :  Agus Poerwanto., S.Psi. M.Kes  

Kepala Unit Pengembangan Lab        :  Hetty Murdiyani, S.Psi, M.Kes 

Kepala Unit Promosi Fakultas        :  Rinanti Resmadewi, S.Psi, M.Psi, Psikolog 

Kepala Unit Pengembangan Jurnal        :  Marini, S.Psi, M.Psi, Psi 

 

2.5 Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan 

 

Tenaga Pengajar 

1. Dra. Wiwik Juwarini Prihastiwi, M.Si 

2. Dewi Ilma Antawati, S.Psi, M.Psi, Psi 

3. Dra. Siti Atiyyatul Fahiroh, M.Si 

4. Hetty Murdiyani, S.Psi, M.Kes 

5. Agus Poerwanto, S.Psi, M.Kes 

6. Fetty Khosianah, S.Psi.M.Psi, Psi 

7. Rinanti Resmadewi, S.Psi, M.Psi, Psi 

8. Marini, S.Psi, M.Psi, Psikolog 

 

Tenaga Kependidikan 

1. Nur Komariah, SE 
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BAB 3 

KURIKULUM 

 

 

3.1 Kurikulum Program Studi 

 

Dalam upaya menghasilkan sarjana psikologi yang mampu berperan sebagai ilmuwan, Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya melihat pentingnya kemampuan mahasiswa untuk 

mampu membuat deskripsi kepribadian dan perilaku manusia berdasarkan teori-teori psikologi, yang 

disebut pula sebagai kemampuan psikodiagnostik. Guna memfasiltasi pencapaian kemampuan ini, 

mahasiswa sejak awal dibekali berbagai pengetahuan tentang kepribadian, psikologi perkembangan, 

psikologi umum, dan psikologi sosial. Melalui penguasan ilmu-ilmu ini, mahasiswa dikembangkan pula 

agar mampu membuat deskripsi kepribadian dalam rentang usia tertentu dan situasi lingkungan yang 

dihadapinya dengan mengunakan metode serta alat tes psikologi sesuai dengan strata pendidikanya. 

Guna meningkatkan penguasan berpikir diagnostik tersebut, pemberian metode praktikum pun 

mendapatkan porsi dalam mata kuliah psikodiagnostika.  Pada tingkat Sarjana, mata kuliah 

psikodiagnostika lebih diarahkan pada penguasan metode observasi, interview, administrasi tes kategori 

A dan B. 

Kemampuan Sarjana Psikologi dalam bidang penelitian difasiltasi melalui penyelengaran 

berbagai mata kuliah yang memberikan kesempatan langsung pada mahasiswa untuk melakukan 

penelitian.  Mahasiswa dapat berlatih baik dalam memaknakan dan mengaplikasikan teori-teori 

psikologi, ataupun dalam menyusun penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. 

Terdapat pula mata kuliah-mata kuliah yang berfungsi untuk menjelaskan konsep serta teori dalam 

penelitian dalam bidang psikologi. Rangkaian mata kuliah tersebut antara lain Metodologi dan Analisis 

Data Penelitan Kuantitatif, Metodologi dan Analisis Data Penelitian Kualitatif, dan Penyusunan Alat 

Ukur Psikologis.  Beberapa mata kuliah yang mengajarkan metode-metode untuk membantu mahasiswa 

dalam melakukan penelitan pada situasi yang lebih spesifik, antara lain mata kuliah Manusia dan 

Lingkungan Sosial, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Pendidikan, Kesehatan Mental, 

Psikopatologi, dan Perkembangan Sepanjang Hayat. 

Dalam memenuhi tuntutan dunia kerja dan pasar global, mahasiswa harus memiliki jiwa 

kewirausahaan, dan memilki keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.  

Kompetensi tersebut diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah Kewirausahaan dan Teknik Penulisan 

Ilmiah dan Korelasi.  Kemampuan ini sangat bermanfat dalam melakukan penelusuran referensi-

referensi terkini dari dalam dan luar negeri, baik berupa literatur cetak maupun digital. Mahasiswa 

dituntut pula untuk memanfatkan kemajuan teknologi dalam pengembangan berbagai metode psikologi. 

Melalui pemanfatan sistem informasi dan teknologi ini, mahasiswa dapat lebih aktif mengembangkan 

diri dan meningkatkan pemahaman ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan.  Selain itu mahasiswa 

juga diharapkan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik sehingga disyaratkan memiliki nilai 

TOEFL 450.  Dalam memberdayakan komunitas sosial, Fakultas Psikologi berupaya mengoptimalkan 

peranan mahasiswa dalam perkuliahan Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa didorong untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu psikologi yang didapatkan di perkuliahan untuk diterapkan 

pada komunitas setempat.  
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3.2 Struktur Mata Kuliah 

Kurikulum yang berlaku pada Fakultas Psikologi adalah  kurikulum  berbasis  KKNI yang 

kemudian disebut KPT  program studi Psikologi Muhammadiyah Surabaya memiliki beban SKS  

sebanyak 147 SKS, yang terdiri dari mata kuliah wajib umum sebanyak 33 SKS dan wajib program 

studi sebanyak 114 SKS atau  terdiri 145 SKS (49 mata kuliah) mata kuliah wajib dan 10 SKS (5 mata 

kuliah) mata kuliah pilihan yang hanya wajib diprogram sebanyak 2 sks. 

Kompetensi yang akan dicapai dalam KPT disebut Capaian Pembelajaran. Dalam KPT program 

studi Psikologi Muhammadiyah terdapat 74 capaian pembelajaran (CP). Adapun rincian jumlah Capaian 

Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. 
 

No Aspek 

Jumlah Capaian Pembelajaran 

SNPT No 49 

th 2014 
AP2TPI 

Institusi/ 

UMsby 
Total 

1 Sikap dan nilai 10 1 - 11 

2 Keterampilan 9 12 9 30 

3 Pengetahuan - 23 11 34 

 Jumlah  19 36 20 75 

 

Adapun daftar deskripsi Capaian Pembelajaran di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya adalah sebagai berikut : 
 

Aspek Kompetensi Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

SIKAP 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 

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 tanggungjawab 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 bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 
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11. Menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur, menghargai 

perbedaan dan bersikap empatik 

12. Menginternalisasikan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

  

KETERAMPILAN 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 bertanggung jawab 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 di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiat 

10. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi untuk anak yang 

diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik 

Psikologi Indonesia. 

11. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi untuk remaja dan 

dewasa yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan 

Kode Etik Psikologi Indonesia. 

12. Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan 

pada kaidah-kaidah teori tes klasik 

13. Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan 

perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah 

ada   



 

Pedoman Akademik Fakultas Psikologi UM Surabaya 
 

 

11 

14. Mampu melakukan intervensi psikologi dengan mengunakan konseling 

dan psikoedukasi dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam 

psikologi dan Kode Etik Psikologi Indonesia. 

15. Merancang program modifikasi  perilaku pada anak dan remaja 

16. Membuat rancangan pengelolaan stres yang terkait dengan kasus stres 

personal dalam kehidupan sehari-hari. 

17. Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang 

efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat 

18. Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi 

secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara 

bertanggungjawab 

19. Mampu melakukan penelitian psikologi dengan metodologi penelitian 

kuantitatif (minimal dengan analisis statistika deskriptif atau inferensial 

bivariate, serta non-parametrik untuk observed variable), dan dengan 

metodologi penelitian kualitatif generic 

20. Mampu merencanakan dan mengembangkan karier dan pengembangan 

dirinya sendiri (career and personal development).   

21. Mampu mempertanggung-jawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik 

Psikologi Indonesia. 

22. Menyusun perencanaan pembelajaran atau pengelolaan pendidikan 

anak usia dini sesuai dengan konsep perkembangan anak 

(Developmentally Appropriate Practice/DAP) 

23. Mampu mendesain perencanaan program pembelajaran bagi orang 

dewasa 

24. Mampu membuat alat permainan edukatif (APE) sebagai stimulasi 

perkembangan dan media pembelajaran dalam pendidikan 

25. Mampu mengembangkan strategi pembelajaran untuk Siswa 

Berkebutuhan Khusus sesuai dengan kekhususannya di Sekolah Inklusi 

26. Menyusun rencana bisnis, dan melakukan analisis pasar terkait usaha 

yang akan digelutinya 

27. Merancang pelatihan yang dapat meningkatkan efektivitas kelompok 

untuk meningkatkan kesehatan mental di organisasi 

28. Merancang program pencegahan gangguan emosi dan perilaku pada 

anak dan remaja 

29. Mampu merancang program penanganan psikologis terhadap korban 

bencana 

30. Mampu melakukan pemetaan psikologis terhadap pelaku tindakan 

kriminal/kejahatan (Criminal Profiling) 

  

PENGETAHUAN 

 

 

1. Menguasai konsep teoretis utama (major concepts) tentang proses dan 

fungsi mental manusia 

2. Menguasai sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi 
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3. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf 

terhadap perilaku. 

4. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. 

5. Menguasai teori-teori kepribadian 

6. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi 

sampai usia lanjut. 

7. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental  

8. Menguasai konsep teoritis tentang psikopatologi 

9. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan 

sosialnya 

10. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan 

Organisasi 

11. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan metodologi penelitian 

kuantitatif dasar. 

12. Menguasai metodologi penelitian kualitatif dasar. 

13. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam 

pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, 

dan konsep dasar dalam psikometri 

14. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik 

interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes 

psikologi 

15. Menguasai dasar-dasar psikoterapi 

16. Menguasai dasar-dasar konseling dan psikoedukasi 

17. Menguasai dasar-dasar terapi perilaku 

18. Menguasai dasar-dasar pelatihan 

19. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi 

massa 

20. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan 

peningkatan kesehatan mental 

21. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American 

Psychological Association (APA) 

22. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia 

23. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir 

24. Memahami konsep dasar dan teori-teori sosiologi serta mampu 

memakainya dalam melihat realitas social yang terjadi. 

25. Menguasai konsep dasar pendidikan 

26. Menguasai konsep dasar pendidikan anak usia dini 

27. Menguasai konsep dasar pendidikan inklusi 
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28. Menjelaskan konsep-konsep dasar dalam filsafat manusia dan ilmu 

pengetahuan 

29. Menguasai konsep dasar keberbakatan 

30. Menguasai konsep dasar kesulitan belajar 

31. Menguasai konsep dasar bermain sebagai proses belajar sesuai dengan 

tahap perkembangan anak 

32. Menguasai konsep teoritis dan pendekatan kajian ulayat (indigenous) 

terhadap perilaku individu dan kelompok 

33. Menguasai konsep teoritis tentang dinamika dan perkembangan 

keluarga dalam kaitannya dengan perkembangan individu. 

34. Menguasai konsep teoritis tentang pengembangan organisasi melalui 

perubahan budaya organisasi 

 

3.3 Distribusi Matakuliah 

Distribusi Matakuliah dalam setiap semester disusun dengan pendekatan serial, yaitu Matakuliah 

disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuan) sampai semester akhir yang merupakan 

Matakuliah lanjutan.  Setiap Matakuliah saling berhubungan dengan ditunjukkan adanya Matakuliah 

prasyarat. 

SEMESTER 1 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WU00001 Pendidikan Agama Islam 2  

2. 15WU00002 Pendidikan Pancasila 2  

3. 15WU00004 Pendidikan Bahasa Indonesia 3  

4. 15WP07101 Sosiologi 2  

5. 15WP07103 Biopsikologi  3  

6. 15WP07104 Sejarah Aliran Psikologi 2  

7. 15WP07105 Perilaku dan Proses Mental 4  

8. 15WP07106 Teknik Penulisan Ilmiah dan Presentasi 2  

JUMLAH 20  

 

SEMESTER 2 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WU00003 Pendidikan Kewarganegaraan 2  

2. 15WI00001 AIK 1 2  

3. 15WI00006 Bahasa Inggris  2  

4. 15WP07107 Teori Kepribadian 5 Perilaku dan Proses Mental 

5. 15WP07108 Perkembangan Sepanjang Hayat 6 Perilaku dan Proses Mental 

6. 15WP07109 Manusia dan lingkungan Sosial 3 Perilaku dan Proses Mental 

7. 15WP07102 Filsafat Manusia dan Logika 2  

JUMLAH 22  
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SEMESTER 3 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00002 AIK 2 2  

2. 15WI00005 Bahasa Arab 2  

3. 15WI00009 IAD 2  

4. 15WP07110 Kesehatan Mental 2 

1. Teori Kepribadian 

2. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

5. 15WP07111 Dasar-dasar Asesmen 5 

1. Teori Kepribadian 

2. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

6. 15WP07116 Konsep dasar pendidikan 3  

7. 15WP07134 Psikologi Indigenous 2 Perilaku dan Proses Mental 

JUMLAH 18  

 

SEMESTER 4 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00003 AIK 3 2  

2. 15WP07114 Psikopatologi 3 Kesehatan Mental 

3. 15WP07115 Psikologi Pendidikan 3 

1. Konsep Dasar Pendidikan 

2. Dasar-dasar Asesmen  

3. Teori Kepribadian 

4. Manusia dan lingkungan 

Sosial 

5. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

4. 15WP07117 Psikologi Industri dan Organisasi 5 

1. Dasar-dasar Asesmen  

2. Teori Kepribadian 

3. Manusia dan lingkungan 

Sosial 

4. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

5. 15WP07118 Asesmen Anak 4 

1. Dasar-dasar Asesmen 

2. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

6. 15WP07119 Asesmen remaja dan dewasa 4 

1. Dasar-dasar Asesmen 

2. Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

JUMLAH 21  
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SEMESTER 5 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00004 AIK 4 2  

2. 15WP07112 Psikologi Keluarga  2 
Perkembangan Sepanjang 

Hayat 

3. 15WP07113 Dasar-dasar Psikoterapi 2 Psikopatologi 

4. 
15WP07120 

Metodologi dan Analisis Data Penelitian 

Kuantitatif 
7  

5. 
15WP07121 

Metodologi dan Analisis Data Penelitian 

Kualitatif 
3  

6. 15WP07125 Penyusunan Alat Ukur Psikologis 5  

JUMLAH 21  

 

SEMESTER 6 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00008 KKN-PM 2 
Sudah menempuh minimal 

110 sks 

2. 15WP07122 Pendidikan Anak Usia Dini 3 Psikologi Pendidikan 

3. 15WP07123 Pendidikan Inklusi 3 
Psikologi Pendidikan 

Psikopatologi 

4. 15WP07124 Psikologi Keberbakatan 2 Psikologi Pendidikan 

5. 15WP07126 Konseling 6 Dasar-dasar Psikoterapi 

6. 15WP07127 Modifikasi Perilaku 2 Dasar-dasar Psikoterapi 

7. 15WP07128 Manajemen Stress 2 Kesehatan Mental 

8. 15WP07135 Psikologi Komunitas 2 

Manusia dan Lingkungan 

Sosial 

Kesehatan Mental 

JUMLAH 22  

 

SEMESTER 7 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00007 Kewirausahaan Dasar (KWD) 2  

2. 

15WP07129 Kesulitan Belajar 2 

Psikopatologi 

Asesmen Anak 

Asesmen Remaja dan 

Dewasa 

3. 15WP07130 Design Training 3 Psikologi Pendidikan 

4. 15WP07131 Hubungan Antar Person 3  

5. 15WP07132 Pengembangan Diri dan Karir 2  

6. 

15WP07133 Seminar 3 

Metpen. Kuantitatif 

Metpen. Kualitatif 

Penyusunan Alat Ukur 

 

JUMLAH 15  
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SEMESTER 8 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1. 15WI00010 Skripsi 6 
Seminar 

Tidak Ada Nilai D dan E. 

2. 15PP07136 Psikologi Bermain**) 2  

3. 15PP07137 Psikologi Bencana**) 2  

4. 15PP07138 Kesehatan Mental Anak dan Remaja**) 2  

5. 15PP07139 Pengembangan Organisasi**) 2  

6. 15PP07140 Psikologi Forensik**) 2  

JUMLAH 8  

 

Ket: *) Jumlah total beban studi 147 sks 

**) Mata kuliah pilihan program studi (mahasiswa wajib memprogram minimal 2 SKS) 
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BAB 4 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI FAKULTAS 

 

 

 

4.1   PENGERTIAN UMUM 

 

Penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya 

menggunakan sistem kredit.  Beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan sistem kredit adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.  

2. Program sarjana (S1) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang 

memiliki beban studi sekurang-kurangnya 147 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat 

ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.  

3. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan 

akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar 

mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.  

4. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun 

bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.  

5. Kelompok Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 

Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, 

pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.  

6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.  

7. Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik, yang diselenggarakan antara semester genap 

dan semester gasal atau sebaliknya ekivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai 

dengan pengertian satuan kredit semester (sks).  

8. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 

belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam 

perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 

sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.  

9. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah 

sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan 

jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.  

10. Indeks Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu 

yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada suatu semester dikalikan 

dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang 

diambil.   

11. Kartu Rencana studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan matakuliah pada semester 

yang akan ditempuh.  

12. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada 

semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks kumulatif.  

13. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama 

mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.  

14. Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, 

nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah 

dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.  

15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.    

a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memperoleh status terdaftar.  

b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, 

praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang 

bersangkutan.  
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16. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi 

administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, 

tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.  

17. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara 

tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang 

waktu tertentu.  

18. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik.  

19. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan profesional.  

20. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang 

diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah 

menyelesaikan studinya.  

21. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi.  

22. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga 

administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.  

 

4.2   ALUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

4.2.1   Status Sebagai Mahasiswa 

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif 

sebagaimana ketentuan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  

2. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.  

 

4.2.3   Herregistrasi dan Registrasi Administratif 

1. Herregistrasi administratif wajib dilakukan oleh mahasiswa tiap awal semester 

2. Herregistrasi administratif terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan akademik  

3. Administrasi Keuangan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Keuangan (BAK) dan administrasi 

akademik dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) pada setiap 

awal semester  

4. Registrasi administratif pada awal semester (bagi mahasiswa yang cuti)  hanya dapat dilakukan oleh 

mahasiswa tertentu, yaitu :  

a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir.  

b. Mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali)  

c. Tatacara dan syarat registrasi administrasi terlampir  

 

4.2.4   Registrasi  Akademik  

1. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta 

kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.  

2. Kartu Rencana Studi diisi secara online dan hasil print out dimintakan persetujuan dosen 

wali/Pembimbing Akademik. 

3. Tatacara pelaksanaan registrasi akademik diatur tersendiri. 
 

4.2.5   Mahasiswa Mangkir 

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester 

mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.  

2. Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dalam 4 semester berturut-turut 

dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

dinyatakan dengan keputusan rektor. 
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4.2.6   Pengenalan Program Studi  

1. Pengenalan Program Studi yang selanjutnya disebut OPSI (Orientasi Fakultas Psikologi) adalah 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi (FAKULTAS PSIKOLOGI) Universitas 

Muhammadiyah Surabaya untuk membantu mahasiswa dalam mengenal, memahami visi, misi, dan 

tujuan pendidikan yang ada di lingkungan FAKULTAS PSIKOLOGI. 

2. Mahasiswa baik reguler maupun non reguler (kelas karyawan) di lingkungan FAKULTAS 

PSIKOLOGI wajib mengikuti PPS 

3. PPS dilaksanakan pada awal menjadi mahasiswa baru. 

4. Ketentuan lain dalam pelaksanaan PPS diatur tersendiri. 

 

4.3   PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER 

 

4.3.1   Sistem Kredit Semester 

Sistem kredit semester merupakan sistem yang digunakan dalam proses pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dengan tujuan :  

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan 

studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang 

sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas dan 

antar universitas yang direkomendasikan oleh program studi. 

 

4.3.2   Satuan Kredit Semester 

1. Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi 50 

menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu selama 

satu semester.  

2. Satu sks kegiatan praktikum setara dengan 100 menit kerja di laboratorium per minggu selama satu 

semester. 

3. Satu sks Kuliah kerja lapangan setara dengan 240 menit kerja di lapangan  per minggu selama satu 

semester. 

4. Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa 

memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung 

acara 50 menit tatap muka per minggu. 

5. Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya tulis 

ilmiah adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.  

6. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur satuan 

kredit semester (sks) sebagai beban akademik. 

 

4.3.3   Penyelenggaraan Pendidikan 

Setiap tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang masing-masing terdiri atas minimum 

16 minggu dengan UTS/UAS yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas/fakultas.  

 

4.3.4   Pengembangan Kurikulum 

1. Dalam pengembangan kurikulum adalah wewenang dan tanggung jawab Dekan untuk melakukan 

evaluasi, penataan ulang dan pemutakhiran kurikulum. 

2. Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui lokakarya dengan melibatkan alumni, 

instansi pengguna dan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan 

3. Pengembangan kurikulum melalui lokakarya berupa desain beserta perangkat kurikulum (Silabus 

dan RPP), dan diberlakukan berdasarkan keputusan Rektor. 

4.  Evaluasi, pemutakhiran dan penataan ulang kurikulum pada masing-masing program studi dapat 

dilakukan 4 (empat)/5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan perkembangan keilmuan 

 

4.3.5   Silabus dan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) 

1. Kurikulum, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar, perlu di deskripsikan ke 

capaian pembelajaran  
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2. Capaian Pembelajaran ncapaian tujuan instruksional (umum maupun khusus) dimaksud dalam butir 

a dan tahapan kegiatan pembelajaran dan referensi yang digunakan perlu diatur dalam Silabus dan 

Rencana Proses Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman 

3. Setiap dosen diwajibkan menyusun Silabus dan RPP mata kuliah yang diasuhnya berdasar pedoman 

tersebut pada diktum pertama keputusan ini 

4. Pengertian 

1. Silabus ialah suatu rangkaian program pencerminan materi perkulianan dari suatu mata kuliah 

yang tersusun secara sistematis.  

2. Rencana Proses Pembelajaran (RPP) ialah prosedur pengembangan pengajaran suatu mata 

kuliah dalam program semesteran. RPP berisi pokok-pokok bahasan mata kuliah, tujuan 

pengajaran, materi pengajaran, jumlah jam yang dibutuhkan, kegiatan pembelajaran, sistem 

evaluasi, dan sumber bahan setiap pokok bahasan 

5. Komponen Silabus dan RPS 

1. Komponen silabus terdiri atas: 

1. Identitas mata kuliah 

2. Deskripsi mata kuliah 

3. Capaian Pembelajaran 

4. Kompetensi Dasar 

5. Indikator 

6. Pengalaman Belajar 

7. Materi Ajar 

8. Waktu 

9. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

10. Penilaian 

2. Komponen RPS terdiri atas: 

1. Identitas mata kuliah 

2. Standar Kompetensi 

3. Kompetensi Dasar 

4. Indikator 

5. Materi Ajar 

6. Metode/strategi pembelajaran 

7. Tahapan pembelajaran 

8. Alat/Bahan/Sumber belajar 

9. Evaluasi 

10. Lampiran bahan ajar(modul/handout/buku ajar) 

6. Langkah Silabus dan RPS 

1) Tentukan capaian pembelajaran umum, dengan menyesuaikan dengan kompetensi lulusan yang 

beroreintasi pada hasil belajar bukan kepada proses belajar. 

2) Tentukan capaian pembelajaran khusus dengan cara : 

1. Memperhatikan sasaran 

2. Kompetensi/perilaku mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah 

3. Gunakan kata kerja  dalam penyusunan tujuan 

4. Berikan batasan materi/alat yang diberikan pada sasaran 

5. Memperhatikan tingkat keberhasilan dalam pencapaian perilaku 

3) Tentukan analisis pembelajaran, dengan menganalisa langkah-langkah atau proses pencapaian 

tujuan/materi pembelajaran, atau dengan cara :  

1. Hirarkial 

2. Prosedural 

3. Pengelompokan 

4. Kombinasi 

4) Tulis silabus sebagaimana dalam form yang telah ditentukan 

5) Setelah membuat silabus maka dilanjutkan dengan pembuatan RPS sebagaimana dalam form 

yang telah ditentukan. 

6) Silabus dan RPS yang dibuat kemudian disahkan oleh dekan dan wakil dekan. 

7. Ketentuan lain 
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1) Silabus dan RPS disusun secara bersama-sama oleh dosen penanggung jawab mata kuliah 

(PJMK)/oleh tim yang ditunjuk oleh ketua program Studi sesuai dengan kurikulum program 

studi dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.  

2) Setiap menjelang awal semester, Dekan  mengadakan rapat fakultas untuk membicarakan tugas- 

tugas semester yang akan berjalan. Dalam rapat ini, tugas-tugas pengembangan juga dibicarakan 

berdasarkan pengalaman-pengalaman pada semester yang lalu termasuk penyusunan 

kurikulum, silabus, RPP dan kontrak pembelajaran.  

3) Setiap awal perkuliahan semester, tiap-tiap dosen pengasuh mata kuliah wajib memberikan 

silabus dan RPS mata kuliah yang diasuhnya kepada mahasiswa yang benar-benar telah mengisi 

KRS yang telah disetujui oleh Fakultas/Program Studi.  

4) Semua dosen yang telah ditunjuk untuk melaksanakan proses pembelajaran di wajibkan 

menyusun RPS pada setiap pertemuan, dan dilaporkan kepada PJMK. 

4.3.6  Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata kuliah 

1. Pendidikan program S1 mempunyai beban studi 147 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) 

semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 

(empat belas) semester.  

2. Beban studi setiap semester :  

a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi yang telah 

ditetapkan program studi yang bersangkutan.  

b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan 

Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sisipan/pendek, dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

 

IP semester Jumlah beban  studi 

3,00 – 4,00 22 – 24 sks 

2,50 – 2,99 21 – 22 sks 

2,00 – 2,49 19 – 21 sks 

1,50 – 1,99 17 – 18 sks 

≤ 1,49 09 – 16 sks 

 

3. Penentuan matakuliah :  

a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah 

kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahsiswa dengan 

persetujuan dosen wali.  

b. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke fakultas.  

c. Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain 

atau dibatalkan.  

d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam 

waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.  

e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali sesuai 

dengan jadwal perubahan KRS yang ditetapkan universitas.  

f. Keterlambatan KRS yang dilakukan oleh mahasiswa mengakibatkan mahasiswa tidak 

diperkenankan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan sebelum memproses secara langsung ke 

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

 

4.3.7   Sistem Perkuliahan 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktikum, serta kegiatan akademis sejenisnya 

sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. 

1. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori (PBC dan PBD), praktikum (PBP) 

dan kerja lapangan (PBL). 

2. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya melengkapi dan menguasai teori, konsep, dan 

prinsip suatu bidang studi. 
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3. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang sifatnya dihasilkan teori dalam situasi dan kondisi 

yang terbatas yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium. 

4. Perkuliahan kerja lapangan adalah perkuliahan yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk 

kerja nyata di Masyarakat. 

5. Setiap perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, struktur, dan mandiri. 

6. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling 

berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan 

akademik lainnya. 

7. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas 

dan dalam pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, 

penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis. 

8. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya 

pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang beruapa belajar di 

perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis. 

9. Penyelenggaraan proses pembelajaran/perkuliahan diutamakan dengan sistem SCL. 

 

4.3.8   Tata Tertib Perkuliahan 

1. Pada setiap awal semester Dosen pengajar wajib menyampaikan rencana perkuliahan, seperti 

Silabus dan RPP kepada Dekan dan kontrak pembelajaran kepada Mahasiswa 

2. Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen pengajar wajib mengisi daftar absensi mengajar  

3. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah 

4. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum perkuliahan berlangsung 

5. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir kuliah 

6. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada wakil dekan/dosen pengajar tentang ketidakhadiran 

7. Ketentuan Presensi 

 Kehadiran dihitung berdasarkan presensi perkuliahan atau kegiatan masing-masing mata kuliah, 

jumlah kegiatan minimal lebih 75% dari seluruh jumlah perkuliahan atau kegiatan dalam satu 

semester.  

8. Ketidakhadiran mahasiswa dapat dianggap masuk dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sakit, harus ada keterangan sakit dari dokter pemerintah atau poliklinik universitas 

muhammadiyah surabaya, dan apabila sakit lebih dari 4 minggu dianggap cuti. 

b. Izin, harus sepengetahuan urusan akademik selambat-lambatnya satu  hari sebelumnya, kecuali 

hal yang bersifat insidentil seperti kematian, kecelakaan dan lain-lain. 

c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan karena tugas sebagai pengurus organisasi mahasiswa harus 

ada surat persetujuan/ijin dari Dekan atau Wakil Dekan 

9. Memakai ketentuan pakaian yang ditetapkan oleh Fakultas 

10. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

11. Mahasiswa dilarang : 

a. Menganggu jalannya perkuliahan 

b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung 

c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa 

d. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran pada a,b, dan c akan dikeluarkan dari ruang kuliah 

12. Jika karena sesuatu hal ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, 

dosen pengajar wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakannya waktu lain sebagai 

penggantinya. 

 

4.3.9   Tata Tertib Praktikum 

1. Pada setiap awal semester Dosen pengajar wajib menyampaikan rencana pelaksanaan praktikum 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu 

2. Pada setiap kegiatan praktikum dosen pembimbing wajib melakukan presensi mahasiswa 

3. Praktikum diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah 

4. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum praktikum berlangsung 

5. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir praktikum dan apabila tidak melakukan absensi, 

dinyatakan tidak hadir.  
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6. Mahasiswa yang tidak hadir praktikum wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

Dekan/Wakil Dekan/dosen pembimbing tentang ketidakhadiran 

7. Ketentuan Presensi 

 Kehadiran dihitung berdasarkan presensi praktikum masing-masing mata kuliah, jumlah kegiatan 

minimal 100% dari seluruh jumlah praktikum. Apabila tidak hadir karena : 

a.  Sakit, harus ada keterangan sakit dari dokter pemerintah, dan apabila sakit lebih dari 4 minggu 

dianggap cuti. 

b. Izin, harus sepengetahuan urusan akademik selambat-lambatnya satu hari sebelumnya. 

c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan karena tugas sebagai pengurus/aktifis organisasi 

mahasiswa harus ada surat persetujuan/ijin dari Wakil Dekan 

8. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadual praktikum atau ketentuan penggunaan laboratorium 

yang berlaku  

 

4.3.10   Ketentuan Pakaian 

1. Pakaian kuliah 

a. Mahasiswa Laki-laki 

1) Memakai pakaian bebas, rapi dengan celana panjang tidak kelihatan sobek-sobek 

2) Memakai baju lengan pendek/panjang  

3) Memakai sepatu dan kaos kaki 

b. Mahasiswa Perempuan 

1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi panggul 

2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai dengan mata kaki 

3) Bagi yang beragama islam memakai jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher dan dada 

4) Pakaian tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat) 

2. Pakaian praktikum 

a. Mahasiswa Laki-laki 

1) Memakai kemeja lengan panjang 

2) Memakai celana panjang warna gelap 

3) Memakai sepatu pantofel dan kaos kaki 

b. Mahasiswa Perempuan 

1) Memakai kemeja lengan panjang yang menutupi panggul 

2) Memakai rok warna gelap 

3) Bagi yang beragama Islam memakai jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher dan dada 

4) Pakaian tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat) 

 

4.3.11   Bimbingan dan Konseling 

1. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa 

agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, 

dan kemampuannya.  

2. Bentuk  pelayanan  yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:  

1) Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.  

2) Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.  

3) Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan 

kerja serta karier yang sesuai.  

4) Tes kepribadian yang meliputi integrasi tingkat kecerdasan (IQ) dan emosional (EQ).  

5) Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.  

3. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, atau 

dirujuk langsung ke tingkat universitas.  

 

4.3.12   Semester Pendek 

1. Pelaksanaan semester pendek dapat dimungkinkan dilaksanakan apabila terdapat waktu 

pelaksanaan semester pendek dengan ketentuan diatur dalam peraturan tersendiri, dan menjadi 

tanggung jawab fakultas. 
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2. Kegiatan semester pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester gasal atau 

sebaliknya yang ekivalen dengan semester genap atau gasal sesuai dengan pegertian satuan kredit 

semester (sks).  

3. Penyelenggaraan administrasi akademik pada semester sisipan/pendek adalah sebagai berikut :  

a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.  

b. Beban studi maksimum 10 sks.  

c. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.  

d. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi  

4. Besarnya jumlah biaya harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester 

sisipan/pendek ditetapkan dekan setelah memperoleh persetujuan rektor.  

5. Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah dekan atau wakil dekan yang membentuk 

panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.  

 

4.3.13   Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik) 

1. Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Program Sarjana (S1)  dan Diploma 

1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 40 sks dan IPK = 2,00 (2 semester)  

2) Mendapat izin tertulis dari rektor cq kepala BAAK.  

2. Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat 

dihindarkan, yaitu :  

1) Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  

2) Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.  

3) Melahirkan.  

4) Faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik 

selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan telah 

memperoleh persetujuan rektor.  

3. Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 4 (empat) semester 

dengan tetap mempertimbangkan aspek akademik.  

4. Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku 

surut).  

5. Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.  

6. Tatacara pengajuan cuti akademik diatur dalam penjelasan keputusan rektor.  

 

4.4   PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK 

 

4.4.1Jenis Pelanggaran Akademik 

1. Penyontekan 

Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau 

alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.  

2. Pemalsuan 

Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda 

tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, 

keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.  

3. Plagiat 

Dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang 

bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.  

4. Penyuapan 

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah 

atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.  

5. Perjokian 

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas 

permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.  

6. Perbantuan atau percobaan perbantuan membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana 

atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.  
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7. Penyertaan 

Dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.  

8. Tindak kriminal, kekerasan (fisik/seksual) dan atau pelanggaran susila merupakan pelanggaran yang 

dapat dikenakan sanksi akademik. 

 

4.4.2   Katagori/Tingkat Pelanggaran 

1. Pelanggaran ringan : 

a. Tidak menggunakan pakaian sopan dan rapi (bersepatu / baju berkerah) sesuai dengan ketentuan 

diatas. 

b. Tidak masuk kuliah tanpa keterangan. 

2. Pelanggaran sedang : 

a. Presensi kurang dari 75% dan lebih dari 50% (tanpa keterangan). 

b. Dua (2) kali melakukan pelanggaran ringan. 

c. Memalsukan tanda tangan presensi kuliah. 

3. Pelanggaran berat : 

a. Memalsu nilai atau tanda tangan dosen pengajar. 

b. Presensi kuliah sama atau kurang dari 50 % (tanpa keterangan). 

c. Dua kali melakukan pelanggaran sedang. 

d. Merokok di lingkungan kampus 

e. Menyontek, pemalsuan, plagiat, penyuapan, perjokian, dan membantu pekerjaan yang 

menyebabkan pelanggaran akademik 

f. Melakukan tindakan tidak terpuji, kriminal atau asusila (antara lain: ketahuan mencuri, ketahuan 

minum minuman keras, penggunaan NARKOBA, tindakan asusila, berzina dan lain-lain). 

 

4.4.3   Sanksi terhadap Pelanggaraan Akademik 

1. Sanksi terhadap mahasiswa :  

a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua 

jurusan/program studi.  

b. Pengurangan nilai ujian dan pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik 

dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua 

jurusan ataupun tidak.  

c. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya.  

d. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan 

Universitas Muhammadiyah Surabaya.  

2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

4.4.4   Sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran 

1. Pelanggaran ringan dengan sanksi : 

a. Teguran lisan 

b. Membuat pernyataan diketahui Urusan Akademik dan Ketua Program. 

2. Pelanggaran sedang dengan sanksi : 

a. Membuat pernyataan diketahui Dekan dan disampaikan ke orang tua/wali mahasiswa. 

b. Memperoleh penugasan akademik sebelum mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester. 

3. Pelanggaran berat dengan sanksi : 

a. Membuat surat pernyataan diketahui Dekan dan orang tua/wali mahasiswa dipanggil ke Instansi 

Pendidikan.  

b. Tidak diperkenankan mengikuti ujian (UTS dan atau UAS) di semester bersangkutan, sehingga 

harus mengulang di semester berikutnya. 

c. Dapat diberhentikan sementara (di skors) atau dikeluarkan dari Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Dikeluarkan dari status mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya 
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4.4.5   Prosedur Penetapan Sanksi 

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut pada 

Pasal 31 adalah sebagai berikut :  

1) Penetapan bukti pelanggaran.  

2) Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.  

3) Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua jurusan/ketua program studi.  

2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut pada Pasal 31 ayat (1) butir c dan d 

adalah sebagai berikut :  

1) Pimpinan universitas berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan 

fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas 

dan telah mendapatkan rekomendasi dari dekan fakultas akan menyelenggarakan rapat khusus.  

2) Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :  

(1) Pimpinan fakultas  

(2) Mahasiswa yang bersangkutan  

(3) Tim yang dibentuk dari pimpinan fakultas dan  

(4) Penemu kasus  

3) Berdasarkan rapat khusus tim, pimpinan universitas memutuskan penjatuhan sanksi terhadap 

mahasiswa yang bersangkutan.  

3. Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

4.5   PINDAH STUDI 

 

4.5.1   Pindah Studi di lingkungan Fakultas Psikologi 

1. Ketentuan umum  

1) Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-

kurangnya 2 semester.  

2) Tidak karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.  

3) Lulus placement test dan tidak buta warna bagi fakultas/jurusan/program studi yang 

mensyaratkannya.  

4) Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.  

5) Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan 

memperhatikan kemampuandaya tampung dan atau hasil akreditasi matakuliah yang telah 

ditempuh dan atau sisa masa studi. 

6) Pindah studi hanya diizinkan satu kali.  

7) Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.  

8) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal 

kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang 

melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.  

2. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor setelah memperoleh persetujuan dari 

fakultas/jurusan/program studi yang dituju.  

3. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

tercantum pada penjelasan keputusan ini.  

  

4.5.2   Pindah Studi dari luar Universitas Muhammadiyah Surabaya 

1. Ketentuan umum  

1) Universitas Muhammadiyah Surabaya menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari 

universitas lain/institut negeri.  

2) Fakultas/jurusan/program studi dari universitas/institut asal harus sejenis dan sejalur dengan 

fakultas/jurusan/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya  

dan dengan akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.  

3) Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak menerima mahasiswa dari PTN lain yang sudah 

tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari PTN lain tersebut.  
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4) Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/institut asal  

2. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas atau sebab 

lain yang sejenis.  

3. Alasan pindah karena mengikuti orang tua/wali/suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari 

fihak yang berwenang).  

4. Sebagai utusan daerah/universitas/institut (dikuatkan dengan surat usulan dari pemda/rektor yang 

bersangkutan).  

5. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah 

semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu 

yang ditentukan tidak akan diperhatikan/ditolak.  

6. Ketentuan khusus di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan 

kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dan atau akreditasi mata kuliah dan atau sisa masa studi. 

7. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor setelah memperoleh persetujuan dari 

fakultas/program studi/jurusan yang dituju.  

8. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada penjelasan keputusan ini. 

9. Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus.  

 

4.6  WISUDA DAN IJAZAH 

 

4.6.1   Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda 

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya dua 

kali periode kelulusan dalam satu tahun.  

2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya wajib mengikuti wisuda pada periode kelulusannya.  

3. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan 

rektor.  

4. Semua peserta wisuda dihimbau menyerahkan sumbangan buku kepada fakultas.  

5. Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan keputusan ini.  

 

4.6.2   Wisudawan Terbaik 

1. Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi 

terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).  

2. Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" tercantum dalam penjelasan keputusan ini.  

3. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada "Wisudawan Terbaik" dari setiap program studi 

dalam periode kelulusan.  

 

4.6.3   Ijazah 

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam menempuh program akademik UMSurabaya akan 

mendapatkan ijazah dan transkrip akademik yang diserahkan setelah wisuda. Persyaratan yang harus 

dipenuhi mahasiswa untuk memperoleh ijazah dan transkrip meliputi antara lain tidak mempunyai 

tanggungan/tunggakan dibagian keuangan, kemahasiswaan, laboratorium, perpustakaan, dan lain-

lain yang dinyatakan dalam blanko bebas tanggungan yang ditandatangani oleh pihak terkait. 

 

4.7 PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENJADI 

MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UMSURABAYA 

 

4.7.1   Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan 

1. Persyaratan umum 

Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya  harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Daftar riwayat hidup  

b. Fotocopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik  
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c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank 

account  

d. Fotocopi pasport yang masih berlaku minimal 1 tahun  

e. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia  

f. Pasfoto terbaru  

g. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang  

h. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan a) sampai dengan h) tersebut 

di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.  

2. Persyaratan khusus :  

a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1 di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, di samping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat 

(1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau plecement test, dan harus 

mendapat izin dari dirjen Dikti. 

b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah 

Surabaya.  

3. Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, merujuk pada ketentuan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  

 

4.7.2   Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) Atas Dasar Kerjasama antar Universitas 

/Pemerintah 

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah 

memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar 

memorandum of understanding antar pemerintah (G to G) atau antar universitas (U to U). 

 

4.7.3   Status, Hak dan Kewajiban Mahasiswa WNA 

1. Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya 

baik secara perorangan  maupun melalui kerjasama antar universitas atau antar pemerintah, setelah 

memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :  

1) Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler, atau  

2) Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh megikuti kegiatan pendidikan reguler, atau  

3) Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan 

sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.  

2. Calon mahasiswa asing tersebut yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti pendidikan di universitas Muhammadiyah Surabaya wajib melaksanakan registrasi 

administratif dan registrasi akademik.  

3. Calon mahasiswa asing yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk 

mengikuti kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib melaksanakan 

registrasi administratif.  

 

4.8   GELAR DAN SEBUTAN 

 

1.   Ketentuan umum  

1) Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana  

2) Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkat ditempatkan di belakang nama 

yang berhak atas gelar yang bersangkutan.  

2. Syarat pemberian gelar dan sebutan  

1) Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti 

pendidikan program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi 

yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

3) Telah dinyatakan lulus.  
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3. Jenis gelar akademik berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendiknas yang 

berlaku.  

4. Gelar akademik program sarjana yang ada pada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya adalah: 

 

No Fakultas/Program Studi Gelar 

Sebutan Singkatan 

1 Fakultas Psikologi   

Psikologi Sarjana Psikologi S.Psi 
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BAB 5 

PENILAIAN HASIL BELAJAR DI FAKULTAS 

 

 

5.1   Penilaian Hasil Belajar 

 

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat 

berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.  

a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :  

 Kuis/tes kecil/responsi  

 Ujian tengah semester   

 Ujian akhir semester  

 Praktikum 

b. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya 

tulis.  

c. Penulisan skripsi dapat bersifat opsional/pilihan. Penggantian skripsi diatur oleh 

fakultas/jurusan/program studi.  

d. Selain jenis-jenis ujian tersebut, dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, 

penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan seizin pimpinan fakultas.  

2. Sistem evaluasi pendidikan dan pengajaran di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya nomor 

92/SK.Rek/III.B/VII/2005 tentang pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa. 

3. Penilaian adalah proses penentuan taraf penguasaan kemampuan sebagaimana ditetapkan oleh tiap-

tiap mata kuliah. 

4. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 

dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan keahlian yang bersangkutan. 

5. Jenis Penilaian, meliputi : 

a. Aktifitas (A) 

1) Kehadiran mahasiswa pada kegiatan tatap muka, terstruktur dan praktikum 

2) Frekuensi dan kualitas bertanya mahasiswa 

3) Frekuensi dan kualitas pendapat/argumentasi mahasiswa 

4) Frekuensi konsultasi di luar jam perkuliahan (pengayaan) 

5) Kreatifitas penalaran mahasiswa 

b. Tugas (T) 

Bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah. 

1) Tugas meliputi : makalah, laporan buku, praktek dan tugas-tugas lain sesuai ketentuan 

program studi 

2) Hasil tugas setelah diberi nilai, dikembalikan kepada mahasiswa atau mahasiswa bisa 

meminta untuk mengetahui nilainya. 

c. Ujian Tengah Semester (UTS) 

1) UTS dilaksanakan oleh Fakultas masing-masing dibawah tanggung jawab Dekan dan Wakil 

Dekan sesuai dengan kalender akademik. 

2) UTS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu semester 

3) UTS dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik dan diketahui oleh mahasiswa. 

4) Ujian Tengah Semester dapat dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan minimal 5 kali tatap 

muka sesuai dengan bobot sks. 
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5) Pekerjaan mahasiswa setelah diberi nilai, dikembalikan kepada mahasiswa atau mahasiswa 

bisa meminta untuk mengetahui nilainya 

 

Penentuan nilai UTS = Rata-rata Nilai Kuis + Nilai UTS 

                                         2 

 Apabila dosen tidak melaksanakan kuis, maka penentuan nilai UTS adalah nilai UTS  saja. 

d. Ujian Akhir Semester (UAS) 

1) Ujian Akhir Semester dilaksanakan oleh Universitas secara terjadwal sesuai dengan kalender 

akademik. 

2) Ujian Akhir Semester dibawah koordinasi Wakil Rektor I dan Dekan 

3) Ujian Akhir Semester dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk melalui SK Rektor dan 

melibatkan unsur Fakultas, Jurusan/Prodi 

4) Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan minimal 12  kali tatap 

muka sesuai dengan bobot sks. 

5) Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Semester sama untuk semua Fakultas/Jurusan/Program 

Studi. 

e. Skripsi 

1) Pengertian 

Skripsi adalah karangan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasar atas 

hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan dengan seksama dengan dibimbing oleh dosen 

pembimbing 

2) Tujuan 

Untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah, menarik 

kesimpulan serta menyusunnya dalam bentuk skripsi. 

3) Bimbingan Skripsi 

a) Dalam menyusun Skripsi mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang 

ditunjuk oleh Dekan. 

b) Dosen pembimbing/penguji : 

(1) Lektor (III/d) bagi dosen yang berpendidikan S1. 

(2) Lektor (III/c) bagi dosen yang berpendidikan minimal S2. 

(3) Asisten Ahli (III/b) bagi dosen yang berpendidikan minimal S2. 

c) Batas waktu bimbingan maksimal 2 semester terhitung sejak mahasiswa mendapatkan 

ijin untuk menulis Skripsi/Tugas Akhir. 

d) Jika dalam batas waktu mahasiswa tidak menyelesaikan, maka harus menempuh prosedur 

sebagai berikut : 

(1) Mengajukan permohonan masa bimbingan ke dosen pembimbing (tertulis). 

(2) Permohonan perpanjangan yang disetujui oleh pembimbing dilaporkan ke ketua 

Program studi dan tembusan ke BAAK. 

4) Ujian Skripsi 

a) Ujian skripsi dapat dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan seminar/ujian proposal 

dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing/penguji  

b) Ujian skripsi/KTI dilaksanakan dalam bentuk sidang (dihadiri oleh 2 pembimbing dan 1 

dosen penguji) yang ditunjuk oleh Kajur/Kaprodi dengan memperhatikan ketentuan 

yang berlaku dan kompetensi. 

c) Ujian Skripsi bisa dilaksanakan setiap saat dalam semester bersangkutan setelah 

memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing skripsi. 
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d) Aspek yang dinilai : 

(1) Kesesuaian format dan aturan yang berlaku. 

(2) Bahasa 

(3) Kejelasan dan urutan rumusan masalah, hipotesis, pembahasan, kesimpulan dan 

saran. 

(4) Kesesuaian desain penelitian dengan tujuan penelitian. 

(5) Manfaat temuan. 

(6) Tingkat keaslian. 

(7) Relevansi dan kedalaman kajian pustaka. 

(8) Penampilan pada saat ujian : 

(9) Penguasaan isi skripsi/TA. 

(10) Kejelasan pengungkapan isi skripsi/TA. 

(11) Kejelasan dan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan Tim Penguji 

Skripsi. 

(12) Keterbukaan. 

e) Batas kelulusan ujian skripsi adalah B 

f) Apabila dalam ujian Tim Penguji menilai Skripsi mahasiswa perlu banyak perbaikan atau 

perubahan, maka penilaian dilakukan setelah mahasiswa melakukan revisi sebagaimana 

masukan para penguji, dengan batas waktu revisi maksimal 2 (dua) minggu setelah ujian 

g) Pelaksanaan jadwal ujian Skripsi ditentukan fakultas dengan memperhatikan kalender 

akademik 

h) Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan ujian dari waktu yang telah ditetapkan oleh 

fakultas, dan masih dalam batas waktu kelulusan akademik tahun yang bersangkutan maka 

diwajibkan mendaftar ulang dengan administrasi keuangan yang tetapkan oleh universitas. 

i) Persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi adalah telah memenuhi persyaratan administrasi 

akademik maupun keuangan yang ditetapkan oleh universitas. 

6. Pemberian nilai adalah proses penetapan taraf penguasaan kemampuan mahasiswa. 

7. Taraf kemampuan mahasiswa di ukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dan hasilnya 

dinyatakan dengan skor. 

8. Pemberian nilai didasarkan atas skor dari taraf penguasaan kemampuan mahasiswa yang 

bersangkutan, yang dilaksanakan dengan menggunakan acuan kriteria. 

9. Nilai yang dipergunakan adalah huruf : A; A/B; B; B/C; C; D; atau E yang berbobot berturut-turut 

: 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2; 1 atau 0. 

10. Konversi nilai skala 0 – 100 menjadi 0 – 4 dan huruf sebagai berikut : 

 

Huruf Predikat Angka Skala 0 – 100 

A Sangat Baik 4 ≥ 80 

A/B Baik 3,5 72 – 79 

B Lebih Dari Cukup 3 64 – 71 

B/C Cukup 2,5 56 – 63 

C Kurang 2 48 – 55 

D Sangat Kurang 1 40 – 47 

E Gagal 0 ≤ 39 

 

 

 

 



 

Pedoman Akademik Fakultas Psikologi UM Surabaya 
 

 

33 

11. Penentuan Nilai Akhir (NA) 

Nilai Akhir merupakan nilai gabungan dari nilai aktifitas/partisipasi (A), nilai Tugas (T), Nilai UTS, 

dan nilai UAS yang dibuat dalam satu angka, dengan di beri bobot masing-masing : 

a. Aktifitas (A) =  (2) 

b. Tugas (T)             =  (3) 

c. UTS  =  (2) 

d. UAS  =  (3) 

Nilai Akhir (NA) seorang mahasiswa untuk tiap mata kuliah dihitung dengan rumus : 

 

NA = (A x 2) + (T x 3) + (UTS x 2) + (UAS x 3) 

                         10 

12. Penyerahan Nilai 

Dosen menyerahkan nilai secara lengkap (dengan mencantumkan nilai setiap komponen), paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah Naskah Ujian Akhir Semester disampaikan. 

13. Kebijakan Nilai Ujian Semester Bagi Mata Kuliah yang terlambat masuk. 

Apabila nilai Ujian Akhir Semester Akhir (UAS) belum masuk sebagaimana batas waktu yang telah 

ditentukan, maka Pimpinan Universitas mengambil kebijakan yaitu ”Menetapkan nilai UAS 

mahasiswa dalam mata kuliah tersebut dengan nilai ”B/3” dan jika nilai dari dosen sudah masuk, 

mahasiswa yang mendapat nilai ”A”, maka nilai dapat di ubah sesuai nilai dari dosen yang 

bersangkutan. 

14. Ada 2 macam Indeks Prestasi (IP) hasil belajar mahasiswa : 

1) IP Semester (IPS), adalah IP yang dihitung dari hasil belajar mahasiswa yang di capai 

mahasiswa selama satu semester. 

2) IP Kumulatif (IPK), adalah IP yang dihitung dari hasil belajar seluruh semester yang telah 

diselesaikan. 

3) Penetapan IPS dan IPK memperhitungkan semua nilai mata kuliah yang diprogram, termasuk 

mata kuliah yang memperoleh nilai E/0. 

4) Penentuan Indeks Prestasi Semester ditetapkan dengan rumus : 

IPS     = 
K

KN




 

itjumlahkredK

itXnilaijumlahkredKN



 ,
 

5) IPS dipergunakan untuk menentukan beban belajar (SKS) mahasiswa pada semester berikutnya. 

6) Penetapan jumlah beban belajar (SKS) mahasiswa berdasarkan IPS adalah sebagai berikut : 

 

Indeks Prestasi Semester (IPS) 
Jumlah Beban Belajar (SKS) yang dapat di 

Program 

3,00 – 4,00 22 – 24 SKS 

2,50 – 2,99 21 – 22 SKS 

2,00 – 2,44 19 – 20 SKS 

1,50 – 1,99 17 – 18 SKS 

≤ 1,49 09 – 16 SKS 

 

Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif ditetapkan dengan rumus : 

IPS = 
TotalSKS

ilaiTotalSKSxN

 
15. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.  

16. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.  

17. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti 

tidak lengkap dengan bobot nilai nol (0).  
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5.2   Peraturan ujian 

 

1. Peraturan ujian meliputi peraturan untuk peserta ujian meliputi sebelum ujian, selama ujian, 

sesudah ujian, peraturan pengawas ujian, peraturan ujian lisan dan tugas rumah 

2. Peserta Ujian Tulis  

Sebelum Ujian 

a. Peserta ujian harus datang 10 menit sebelum ujian dimulai 

b. Peserta ujian harus membawa kartu nomor ujian yang diterbitkan oleh BAAK 

c. Peserta menempati tempat duduk sesuai nomor ujian 

d. Peserta ujian dilarang merubah/memindah tempat duduk yang telah ditentukan 

e. Peserta ujian harus membawa alat tulis (pensil, pen, penghapus/tip ex) sendiri 

f. Semua buku, catatan atau sejenisnya harus diletakkan di depan/di belakang/di luar Ruang 

Ujian 

g. Bagi yang membawa telpon seluler/HP harus dimatikan (off) 

h. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian atau seragam sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagaimana dalam peraturan akademik  

i. Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang sakit (dibuktikan dengan surat 

keterangan sakit pada hari tersebut), atau mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan 

organisasi atas ijin Kaprodi atau karena tugas institusi  

j. Tehnis pelaksanaan ujian ditentukan oleh Kaprodi atau dosen mata ajar  

k. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib yang telah di tentukan tersebut diatas, akan 

menerima sanksi sebagai berikut: 

1. Membuat pernyataan tidak mengulangi, dan atau, jika tidak memenuhi aturan pada point 

a, c, d, e, g 

2. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian, jika tidak memenuhi aturan pada point; b, f, h 

 

Selama Ujian 

a. Peserta ujian diperbolehkan mengerjakan ujian setelah mendapat perintah dari pengawas 

ujian, dengan terlebih dahulu berdo’a, mengisi nama dan nomor ujian. 

b. Peserta ujian tidak diperbolehkan mencoret-coret lembar soal, bila memerlukan lembar 

coretan akan disediakan panitia ujian 

c. Peserta ujian dilarang meminta dan atau memberitahukan jawaban ujian kepada peserta 

ujian lainya, baik secara lisan, tulisan maupun dengan kode atau simbol-simbol tertentu. 

d. Peserta ujian hanya diperbolehkan bertanya kepada pengawas tentang soal ujian yang belum 

dipahami 

e. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib yang telah di tentukan tersebut diatas, akan 

menerima sanksi sebagai berikut: 

1. Mendapat peringatkan atau teguran dari pengawas ujian, atau 

2. Mendapat tanda khusus dari pengawas ujian, dan atau 

3. Dikeluarkan dari ruangan ujian untuk mengerjakan ujian di ruangan tersendiri, dan atau 

4. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dan harus mengulang tahun berikutnya. 

 

Sesudah Ujian 

a. Peserta ujian yang telah menyelesaikan jawaban soal ujian dipersilahkan meninggalkan 

ruangan lebih dulu, dengan meletakkan lembar soal dan lembar jawaban di tempat 

duduknya masing-masing 

b. Peserta ujian harus meninggalkan ruangan ujian bila waktu ujian telah habis 

c. Bila ada waktu tambahan akan disampaikan oleh pengawas atas persetujuan panitia ujian 
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d. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib yang telah di tentukan tersebut diatas, akan 

menerima sanksi sebagai berikut: 

1. Mendapat peringatkan atau teguran dari pengawas ujian, atau 

2. Mendapat tanda khusus dari pengawas ujian, dan atau 

3. Lembar jawaban tidak disetorkan kepada panitia ujian. 

 

3. Pengawas Ujian Tulis  

a. Pengawas dilakukan oleh dosen mata kuliah atau dosen dan tenaga kependidikan yang telah 

ditunjuk. 

b. Dalam pelaksanaan evaluasi ketua program studi dapat melakukan pengawasan pada 

pengawas dan peserta ujian selama  ujian berlangsung. 

c. Tugas pengawas ujian dapat dilakukan sebagaimana berikut : 

 

Sebelum ujian  

a. Hadir 10 menit sebelum ujian dimulai 

b. Mengecek lembar soal dan lembar jawaban mata ajar yang akan diujikan 

c. Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomor ujian yang telah ditentukan 

d. Menyampaikan atau mengingatkan peserta ujian tentang tata tertib ujian 

e. Mempersilahkan peserta ujian untuk berdo’a sebelum soal ujian dikerjakan  

 

Selama ujian 

a. Memulai ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

b. Membagikan lembar soal dan lembar jawaban sesuai jumalah peserta ujian  

c. Menempati tempat duduk yang telah ditentukan 

d. Menjaga ketenangan selama ujian 

e. Mengingatkan batasan atau sisa waktu ujian  

f. Mengumpulkan lembar soal dan lembar jawaban sesuai jumlah peserta ujian  

g. Dilarang meninggalkan ruang ujian lebih dari 5 menit 

 

Sesudah ujian 

a. Mengecek jumlah lembar soal dan lembar jawaban sesuai jumlah peserta ujian 

b. Mengepak lembar soal dan lembar jawaban dalam sampul ujian dan menyerahkan kepada 

panitia ujian. 

c. Mengisi berita acara ujian dan menyerahkan kepada panitia ujian 

 

3. Ujian Lisan 

a. Peserta ujian harus datang 10 menit sebelum ujian dimulai 

b. Semua buku, catatan atau sejenisnya harus diletakkan didepan/dibelakang/diluar Ruang Ujian 

c. Bagi yang membawa telpon seluler/HP harus dimatikan (off) 

d. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib yang telah di tentukan tersebut diatas, akan 

menerima sanksi sebagai berikut: 

a. Membuat pernyataan tidak mengulangi, dan atau 

b. Diperbolehkan mengikuti ujian di ruang tersendiri, atau 

c. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian 

e. Peserta ujian hanya diperbolehkan bertanya kepada penguji apabila pertanyaan belum dipahami 

f. Peserta menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh penguji. 

g. Peserta ujian yang telah menyelesaikan jawaban  dipersilahkan meninggalkan ruangan. 
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4. Tugas Rumah 

a. Tugas rumah merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran 

b. Tugas rumah diberikan oleh dosen mata kuliah yang dikerjakan di rumah. 

c. Tugas rumah dapat dalam bentuk pembuatan makalah, menjawab soal untuk dikerjakan 

dirumah. 

d. Tugas rumah dapat dilakukan individu maupun kelompok 

 

5.3   Soal ujian 

 

1. Soal ujian yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian 

Akhir Semester (UAS), dan Ujian Komprehensif (Ujian Akhir Program). 

2. Langkah-langkah penyusunan soal ujian 

a. menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui pengadaan ujian 

b. mengadakan pembatasan terhadap materi mata kuliah yang akan diujikan 

c. merumuskan capaian pembelajaran dari materi mata kuliah yang akan diujikan 

d. mengidentifikasi tingkatan pengetahuan yang akan diujikan 

e. menyusun tabel spesifikasi yang berisi pokok materi, tingkatan pengetahuan dan jumlah soal 

tiap pokok materi 

f. menyusun butir soal didasarkan tujuan instruksional khusus 

3. Bentuk soal ujian terdiri atas : 

a. soal subyektif  

soal yang umumnya berbentuk essay (uraian), yaitu soal yang memerlukan jawaban yang 

bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri umumnya didahului dengan kata-kata seperti 

uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan dan lain-lain. 

Pembuatan soal subjektif dengan ketentuan : 

1) Soal dapat meliputi ide atau pokok dari bahan yang akan diujikan 

2) Soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan 

3) Soal dilengkapi kunci jawaban serta pedoman penilaian 

4) Pertanyaan sebaiknya bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana dan lain-lain 

b. Soal obyektif 

1) Soal benar salah 

Berupa pertanyaan-pertanyaan dengan alternatif jawaban benar atau salah 

2) Soal pilihan ganda (multiple choice) 

Berupa pilihan yang benar atas beberapa alternatif (opsi) jawaban. Soal ini ada beberapa 

macam, diantaranya : 

a) Pilihan ganda biasa 

Bentuk soal ini terdapat satu jawaban yang benar dari beberapa alternatip yang tersedia 

b) Hubungan antar 2 hal (pernyataan) benar/salah (hubungan sebab akibat) 

c) Studi kasus dalam berbagai bentuk 

d) Diagram, tabel dan sebagainya 

e) Assosiasi 

Bentuk soal ini umumnya berbentuk pilihan seperti : 

(A) Jika 1, 2, dan 3 benar 

(B) Jika 1 dan 3 benar 

(C) Jika 2 dan 4 benar 

(D) Jika hanya 4 benar 

(E) Jika semuanya benar 
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3) Antara item-item yang tergabung dalam soal harus dengan pengertian yang benar-benar 

homogen 

c.  Soal isian 

Soal ini berupa soal menyempurnakan atau melengkapi kalimat, dengan ketentuan sebagai 

berikut 

1) Jangan mengutip kalimat/pernyataan yang tertera dalam buku/catatan 

2) Usahakan semua tempat kosong atau isian sama panjang 

3) Usahakan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong dalam setiap pernyataan 

4) Jangan memulai dengan tempat kosong 

4. Jumlah soal ujian 

a. Apabila menggunakan bentuk essay, maka jumlah soal menyesuaikan jumlah SKS mata kuliah 

dengan ketentuan : 

 Essay terbatas, waktu 2 menit/soal 

 Essay analisa, waktu 5 menit/soal  

b. Apabila menggunakan bentuk soal pilihan ganda maka, alokasi waktu menyesuaikan jumlah 

SKS mata kuliah dengan ketentuan : 

 pilihan tunggal, waktu 0,5 – 1 menit/soal  

 pilihan ganda, waktu 1 – 1,5 menit/soal 

 sebab akibat, waktu 1 – 1,5 menit/soal 

c. Waktu ujian mempertimbangkan jumlah SKS, dengan ketentuan 1 SKS : 30 Menit 

5. Materi dan Kisi-kisi soal 

a. Semua mata kuliah yang akan diujikan harus menyampaikan kisi-kisi soal 

b. Materi ujian UTS adalah seluruh bahan kuliah sebelum pelaksanaan UTS dan untuk UAS 

materinya adalah 25 % dari materi sebelum UTS dan 75 % adalah setelah UTS 

6. Model soal yang digunakan sebaiknya merujuk pada model soal yang digunakan dalam uji 

kompetensi atau exit exam yang berlaku pada profesi masing-masing 

7. Lain-lain 

a. Dosen penanggung jawab mata kuliah memiliki kewenangan dalam seleksi soal yang akan 

diujikan 

b. Hasil ujian paling lambat diterima bagian evaluasi 1 (satu) minggu setelah lembar jawaban ujian 

diterima, apabila lebih dari 1 (satu) minggu hasil ujian belum diserahkan kepada bagian 

evaluasi, maka bagian koordinator evaluasi & kemahasiswaan memiliki kewenangan untuk 

memberikan nilai B pada mata kuliah yang bersangkutan. 

 

5.4   Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

 

1. Bahwa untuk pencapaian hasil optimal proses pembelajaran sesuai target kompetensi, berkaitan erat 

dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara sistematik dan berkelanjutan 

2. Memberikan wewenang kepada masing-masing Ketua Program Studi untuk merancang mekanisme 

dan melaksanakan dan penelaahan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran  

3. Mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut dalam diktum pertama keputusan ini meliputi : 

a. kehadiran dosen dan mahasiswa 

b. kesesuaian materi pengajaran dengan silabus 

c. pencapaian/pemenuhan target kompetensi berdasar kurikulum 

d. pemanfaatan media/sarana penunjang pembelajaran 

4. Ketua Program Studi berwenang memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada dosen 

guna pencapaian target pembelajaran sesuai kurikulum. 
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5. Upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap semester 

 

5.5   Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa/Penyelenggaraan Yudisium 

 

1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S1. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, 

pada setiap empat semester dilakukan evaluasi.  

1) Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :  

(1) Empat semester pertama.  

a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan IPK >= 2,00  

b. Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai 

tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan IPK = 2,00.  

(2) Empat semester kedua (semester kedelapan).  

a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan IPK = 2,00.  

b. Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai 

tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan IPK >= 2,00.  

(3) Akhir Program  

Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah 

mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan 

IPK = 2,00.  

2) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap 

tahapan evaluasi.  

3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak 

mampu megikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor 

menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surabaya setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan.  

4) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang 

dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai 

berikut :  

(1) Telah berhasil menempuh jumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. 

(2) IPK ≥ 2,00. 

(3) Tidak ada nilai D dan E  

5) Pendaftaran yudisium dilakukan secara online melalui cyber campus UMSurabaya 

6) Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.  

 

5.6   Predikat Kelulusan 

 

1. Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut :  

INDEKS PRESTASI PREDIKAT 

2,00 - 2,75 Memuaskan 

2,76 - 3,70 Sangat memuaskan 

3,71 - 4,00 Dengan pujian (cumlaude) 

2. Predikat kelulusan dengan pujian (cumloude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi 

maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1)) ditambah satu tahun.  

3. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat 

menjadi sangat memuaskan.  

4. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "dengan pujian 

(cumlaude)"  
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Alur Penyelenggaraan Pendidikan 

 

Dalam pemenuhan kebutuhan sistem kredit semester di Fakultas Psikologi UMSurabaya, pelaksanaan 

administrasi pendidikan diatur dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 PA = Pembimbing akademik 

 Heregistrasi dilakukan di Biro Administrasi Keuangan/Bank Jatim di Kantor Univeristas 

Muhammadiyah Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRS Online Buka www.baak.um-

surabaya.ac.id, klik siakad 

Tidak disetujui 

PA 
disetujui PA 

Konsultasikan ke 

PA 

Proses 

perkuliahan 
UTS/UAS/Ujian 

Praktik, dll 
Yudisium 

semester 

Yudisium Akhir 

Program 
Wisuda 

Mahasiswa 
Baru/lama 

Heregistrasi 

Ordik & PPS 

http://www.baak.um-surabaya.ac.id/
http://www.baak.um-surabaya.ac.id/


 

Pedoman Akademik Fakultas Psikologi UM Surabaya 
 

 

40 

 

LAMPIRAN 

 

 

HYMNE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

(Cipt. Bimbo Group) 

 

Dalam berkas sinar matahari 

Dalam riak gelombang samudra 

Dalam desir angin timur dan barat 

Dalam tiap desah napas sesama 

 

Dalam warna warni bunga bangsa 

Dalam nyanyian  jaman ke jaman 

Dalam getar hidup kota dan desa 

Dalam tiap cita luhur dan mulia 

 

 reff. Tetabur cinta kami 

  Merah nyala api kebenaran 

Putih suci tulus mengabdi 

Tumbuh indah 

Diharibaan pertiwi 

 

Tegak karena iman 

Teguh karena ilmu 

Semoga bakti kami 

Civitas akademika  

 

Universitas muhammadiyah 

Selalu dalam 

Limpahan ridho-Mu 
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MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

(Cipt. Bimbo Group) 

 

 

Dengarlah, dengarlah 

Suara derap yang mantap 

Langka kami yang tegap 

Putra putri utama 

Tegakkan selalu 

Ilmu, amal dan budi 

Citra universitas 

Muhammadiyah tercinta 

 

Reff Gapai bintang di langit 

Meraih cita-cita 

Namun kami tak lupa 

Bumi tempat berpijak 

 

Citra keteladanan 

Cinta kebersamaan 

Lakukan kesungguhan 

Menuju masa depan 

 

Citaku cintamu 

Berbaur dalam satu 

Jaya dan sejahtera 

Indonesia negeriku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


