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Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 12- 15 sks
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 12- 15 sks1.UNP 001 Pendidikan Agama [3 sks] Keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan YME, budi pekerti luhur, berpikir filosofis/Spritual, sikap rasional dan dinamis, pandangan luas,
serta kerjasama antar umat beragama dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu, teknologi dan seni untuk
kepentingan nasional.2.UNP 003 Pendidikan Kewarganegaraan [3 sks] Pemahaman terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara, wawasan Nusantara, kelangsungan hidup berbangsa melalui ketahanan nasional, pengertian
dan pengembangan, POLSTRAHANKAMNEG, serta sistem HANKAMRATA.3.UNP 004 Bahasa Indonesia [3
sks] Keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan dalam karangan
ilmiah, dan surat menyurat, dengan memahami struktur kalimat, pengembangan paragraf, membuat kesimpulan dan
resensi, sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan.4UNP 008 ISBD (Ilmu Sosial/Budaya Dasar) 3 sks
Dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti Antropologi, Sosiologi,
Ekonomi, Politik, dan Psikologi, melalui pembahasan interdisipliner.5UNP 007 IAD (Ilmu Alamiah Dasar 2 sks)
Dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan perkembangan Sains dan Matematika mutakhir secara
populer, terutama tentang Public Health, Applied Science dan Dasar-dasar Matematika Modern Mata Kuliah Keahlian
Berkarya (MKB) 12 sks 1UNP 101 Pengantar Ilmu Pendidikan 2 sks Situasi pendidikan sebagai obyek formal ilmu
pendidikan, pengembangan situasi pendidikan yang meliputi komponen pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan,
kewibawaan (dengan unsur-unsur pengakuan, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, penguatan, dan tindakan
tegas yang mendidik) serta kewiyataan (dengan unsur-unsur materi, metode, alat bantu, lingkungan pembelajaran, dan
penilaian hasil belajar) yang keseluruhannya membentuk proses pembelajaran; sejarah dan sistem pendidikan nasional;
posisi ilmu pendidikan dalam profesi konseling. 2UNP 115 Belajar dan Pembelajaran (3 sks) Membicarakan hakekat
belajar dan pembelajaran dengan berbagai unsur dan pendekatannya serta implikasinya dalam pelaksanaan belajar dan
pembelajaran. 3UNP 116 Perkembangan Peserta Didik (3 sks) Membicarakan karakteristik pertumbuhan dan
perkembangan, kebutuhan dan tahap-tahap perkembangan, penyesuaian diri remaja (usia sekolah menengah ) serta
implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. 4UNP 117 Profesi Kependidikan Khusus BK (3 sks) Membicarakan
peranan guru mata pelajaran, guru pembimbing (konselor pendidikan) dalam pelayanan bimbingan dan konseling,
administrasi/manajemen pendidikan di sekolah, penyikapan terhadap tugas, refleksi professional dan kode etik profesi
keguruan dank ode etik konselor. (prasyarat UNP 101, UNP 102, UNP 103) . 5FIP 105 Andragogi 2 sks Membahas
tentang pengertian dan hakekat kedewasaan dan hubungannya dengan hakekat manusia, jenis-jenis kedewasaan,
persamaan dan perbedaan antara pedagogi dengan antropologi. Kebutuhan orang dewasa, suasana, metode, dan
evaluasi belajar orang dewasa yang didasari oleh teori-teori belajar orang dewasa dari berbagai sumber. 6FIP 106
Pendidikan Inklusi 2 sks Rangkaian tentang latar belakang, pengertian, landasan tempat dan system layanan pendidikan
luar biasa serta klarifikasi. Jenis-jenis, prevalensi, hak dan kewajiban, kebutuhan dan identifikasi anak yang memiliki
kebutuhan khusus. MATA KULIAH DASAR KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 35 sks 1BDK 101 Psikologi Umum
[2 sks] Pengertian, prinsip, ciri-ciri dan konsep psikologi untuk menganalisis kemampuan dasar manusia menyangkut
perhatian, pengamatan, ingatan, lupa, motif dan motivasi, emosi, belajar, berpikir dan berbahasa, serta implikasinya
dalam memahami tingkah laku manusia 2.BDK 102 Psikologi Perkembangan I (Usia Dini) [2 sks] Prinsip-prinsip, hukum,
karakteristik perkembangan, perkembangan fisik, kognisi, emosi, nilai dan moral, dan tugas perkembangan,
permasalahan yang mungkin timbul pada tahap-tahap perkembangan pra-natal, masa bayi dan kanak-kanak, serta
implikasinya dalam pelayanan profesi konseling. 3.BDK 103 Psikologi Perkembangan II (Anak dan Remaja) [3
sks] Karakteristik, perkembangan fisik, kognisi, emosi, nilai dan moral, tugas perkembangan anak dan remaja,
permasalahan serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling.
Prasyarat: BDK 102 4.BDK 104 Psikologi Perkembangan III (Dewasa dan Usia Lanjut) [2 sks] Karakteristik
perkembangan, tugas perkembangan, dan permasalahan pada masa dewasa dan usia lanjut, serta implikasinya dalam
pelayanan profesi konseling
Prasyarat: BDK 103. 5.BDK 105 Psikologi Pendidikan/Pembelajaran [3 sks] Pengertian psikologi pendidikan, teori dan
prinsip belajar, belajar kognitif, afektif dan psikomotor; hasil belajar dan penilaian hasil belajar; faktor pendukung dan
penghambat belajar, serta implikasinya dalam proses pembelajaran dan pelayanan profesi konseling. 6.BDK 106
Psikologi Sosial [2 sks] Pengertian dan dimensi-dimensi psikologi sosial, pengembangan tingkah laku sosial, norma dan
nilai-nilai sosial, bentuk dan dinamika kelompok, serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling. 7.BDK 107
Psikologi Kepribadian [2 sks] Pengertian dan teori tentang kepribadian, ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif dan
matang, serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling
Prasyarat: BDK 101, BDK 103, 8.BDK 108 Komunikasi Antar Pribadi [2 sks] Pengertian, unsur, proses komunikasi antar
pribadi, dan latihan komunikasi antar pribadi yang sehat, dinamis dan produktif, serta implikasinya dalam pelayanan
profesi konseling 9.BDK 109 Psikologi Abnormal [2 sks] Pengertian, ciri-ciri dan perkembangan keabnormalan, keterkaitan
keabnormalan dengan kebutuhan khusus individu dalam pendidikan dan pelayanan konseling. Prasyarat BDK 101, BDK
101 10.BDK 110 Konseling Lintas Budaya [ 2 sks] Pengertian budaya, hubungan antarbudaya, dalam keharmonisan antaretnis; identifikasi dan analisis aspek-aspek budaya yang mempengaruhi kehidupan dan masalah klien serta implikasinya
pelayanan profesi konseling. Prasyarat BDK 117, 124, 125 11.BDK 111 Konseling Populasi Khusus [2 sks] Pengertian
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dan jenis-jenis populasi khusus (meliputi kelompok anak berbakat, korban narkoba, penderita trauma, anak jalanan);
identifikasi dan analisis masalah mereka serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling. Prasyarat BDK
110 12.BDK 112 Psikologi Konseling [2 sks] Analisis tingkah laku individu yang bermasalah dan aspek-aspek psikologis
dalam proses konseling. Pembahasan dan latihan diarahkan pada proses konseling dengan klien-klien di sekolah dan
luar sekolah. Prasyarat: BDK 101 13BDK 113 Kegiatan Pendukung BK [2 sks] Pengertian, tujuan, fungsi, jenis kegiatan
pendukung (himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus) dan aplikasinya dalam upaya
menunjang BK. Pembahasan dan latihan dioreantasikan kepada BK Pola 17 Plus, dan BK di luar sekolahPrasyarat BDK
122,123 14BDK 114 Studi Kasus [2 sks] Pengkajian berbagai kasus yang dialami individu dan berbagai dimensi; dimensi
sebab akibat, dimensi lingkungan, dimensi psikologis-fisiologi, dimensi nilai dan norma, serta dimensi
pembinaan/pengembangan. Pembahasan dan latihan dikaitkan dengan pengungkapan data untuk kasus-kasus di
sekolah dan luar sekolah. Prasyarat: BDK 117, 119 15BDK. 115 Kegiatan Ko dan ekstra Kurikuler (2 sks) Pengertian,
tujuan, kegunaan, jenis kegiatan, serta perencanaan, pelaksanaan dan penilaian acara di luar kegiatan rutin-wajib.
Latihan dan praktik kegiatan &ldquo;out bond&rdquo; dilaksanakan terhadap individu/kelompok di sekolah/di luar
sekolah Prasyarat BDK 108, 117 16BDK. 116 Dasar Logika dan Penulisan Ilmiah (3 sks) Pengertian, prinsip dan
penalaran serta penerapannya dalam karya tulis pada bidang pendidikan, psikologi dan BK. Pembahasan terutama
ditujukan pada analisis dan penyusunan karya tulis dilihat dari logika, bahasa, format penulisan, teknik pengutipan, dan
penyusunan daftar kepustakaan. D.MATA KULIAH KETERAMPILAN BERKARYA (MKB) 65 sks 1.BDK 117 Dasar-dasar
Konseling [3 sks] Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, asas, landasan dan orientasi konseling; paradigma, visi dan misi,
bidang dan pola umum, pelayanan profesi konseling (Pola 17-Plus). Pembahasan do fokuskan pada pemahaman siswa
akan apa, mengapa, dan bagaimana Bimbingan dan Konseling2.BDK 118 Konseling Karier [3 sks] Pengertian, teori
perkembangan karier, pilihan karier dalam kaitannya dengan karakteristik individu dan lingkungannya, permasalahan
yang timbul serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling. BDK 117 3.BDK 119 Teknik Laboratorium Konseling I
(Konseling Individual) [4 sks] Pengertian, karakteristik, teknik dan prosedur (Standar prosedur operasional :SPO) yang
ditempuh dalam pelaksanaan layanan konseling individual dan penilaiannya. Pembahasan dan latihan/praktikum dalam
kelompok kecil, peer-counseling, dengan memanfaatkan fasilitas micro- counseling. Prasyarat BDK 101, BDK 117, BDK
108 4.BDK 120 Teknik Laboratorium Konseling II (Model-model Konseling) [3 sks] Pengertian, karakteristik, teknik dan
prosedur (SPO) yang ditempuh dalam pelaksanaan konseling dengan beberapa model konseling: pendekatan direktif,
non direktif, behavioristik, humanistik, kognitif, dan psikoanalisis. Pembahasan dan latihan/ praktikum dikaitkan dengan
kerangka kerja konseling eklektik Prasyarat BDK 119 5.BDK 121 Prosedur Kelompok dalam Konseling [3 sks] Pengertian
dan prosedur pembentukan kelompok, tahapan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Latihan
langsung dengan standar prosedur operasional (SPO) yang diperuntukkan bagi layanan tersebut. Prasyarat BDK 119,
BDK 117 6.BDK 122 Instrumentasi dalam Konseling I (Non Tes) [3 sks] Pengertian dan jenis-jenis instrumen non tes yang
digunakan dalam kegiatan konseling, meliputi observasi, angket, wawancara, sosiometri, dan inventori (seperti alat
ungkap masalah umum dan masalah belajar); syarat-syarat dan dasar-dasar penyusunan, pengadministrasian,
pengolahan serta penggunaan hasil instrumentasi, latihan/ praktikum dengan SPO yang dipraktekkan bagi instrumen
yang dimaksud, serta aplikasinya dalam pelayanan profesi konseling, disertai SPO penyelenggaraannya. 7.BDK 123
Instrumentasi dalam Konseling II (Tes) [3 sks] Pengertian dan jenis-jenis instrumen berbentuk tes yang digunakan dalam
kegiatan konseling, meliputi tes inteligensi, bakat, minat, dan tes kemampuan khusus/hasil belajar serta implikasinya
dalam pelayanan profesi konseling. Prasyarat BDK 122 8.BDK 124 Layanan Konseling di Sekolah I [3 sks] Pengertian,
karakteristik, materi, sasaran, teknik dan prosedur layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran.
Pembahasan dan latihan dengan SPO yang diperuntukkan bagi masing-masing layanan. 9.BDK 125 Layanan Konseling
di Sekolah II [3 sks] Pengertian, karakteristik, materi, sasaran, teknik dan prosedur layanan penguasaan konten, layanan
mediasi, konsultasi dan advokasi. Pembahasan dan latihan dengan SPO yang diperuntukkan bagi masing-masing
layanan. 10.BDK 126 Konseling dalam Kurikulum Sekolah [2] sks] Pengertian dan unsur-unsur kurikulum sekolah,
kedudukan pelayanan konseling dalam kurikulum sekolah, serta peranan konselor sekolah dalam menyukseskan proses
pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Analisis aplikasi panduan kegiatan
pelayanan konseling di sekolah melalui observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, petugas pelayanan konseling,
guru, dan siswa dalam pengembangan proses pembelajaran, fasilitas, dan bantuan belajar bagi siswa. Prasyarat BDK
106 11.BDK 127 Diagnosis Kesulitan Belajar [3 sks] Pengerian, prinsip, kriteria, sasaran, dan SPO evaluasi hasil belajar
dan diagnosis kesulitan belajar, serta implikasinya dalam pelayanan profesi konseling. Pengajaran perbaikan sebagai
bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Prasyarat BDK 131, BDK 122 12.BDK 128 Manajemen Konseling di Sekolah [2 sks] Pengertian, dasar, teori, prinsip, dan
pola organisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pelayanan konseling di sekolah. Analisis pelaksanaan
manajemen dan permasalahannya melalui observasi dan wawancara dengan personil sekolah 13.BDK 129 Pengajaran
Psikologi dan Bimbingan [3 sks] Penyusunan rencana satuan layanan/pembelajaran dengan materi pengajaran psikologi
dan pengembangan potensi siswa di sekolah. Materi satuan layanan/pembelajaran mencakup metode, media, dan
rencana penilaian yang mengacu kepada terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, dan pengembangan
potensi siswa. Prasyarat UNP 101,115, dan BDK 101,102,103,104, 125, 126 14.BDK 130 Pendidikan Anak Berbakat [2
sks] Landasan yuridis, pengertian, tujuan, prinsip, ciri, jenis, prosedur pengidentifikasian dan pembinaan anak berbakat
unggul, faktor yang mempengaruhi serta peranan guru dan konselor sekolah dalam menumbuhkembangkan potensi
anak berbakat. Pembahasan dan latihan dikaitkan dengan Pola BK 17 Plus. 15.BDK 131 Evaluasi Hasil Belajar [3
sks]Pengertian, fungsi, prinsip dan evaluasi dan syarat alat ukur hasil belajar. Pembahasan dan latihan dikaitkan dan
difokuskan pada penggunaan hasil evaluasi hasil belajar untuk berbagai tujuan dan layanan BK 16.BDK 132 Alat
Pendidikan dan Pengajaran [2 sks] Pengertian, fungsi, prinsip dan jenis alat pendidikan (antara lain: perhatian, sikap,
keteladanan, kelembutan, penguatan dan penggunaan hukuman), dan alat pengajaran (seperti perlengkapan kelas,
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materi belajar, metode, alat bantu, dan media PBM). Pembahasan difokuskan pada pemilaian alat pendidikan dan
pengajaran yang memungkinkan terjadinya peristiwa pembelajaran yang bersifat membimbing. 17.BDK 133 Perkawinan,
Talak dan Rujuk [2 sks] Hakekat, dasar, prinsip, hukum, syarat-syarat perkawinan, talak dan rujuk. Pembahasan disertai
upaya-upaya yang dilakukan untuk mensukseskan perkawinan dan mengatasi permasalahan perkawinan, tolak dan
rujuk. 18.BDK 134 Patologi Sosial dan Kriminologi [2 sks] Pengertian, jenis, tingkat, dinamika, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi timbulnya serta usaha mengatasi penyakit sosial dan kriminilitas. Pembahasan dikaitkan dengan layanan
BK. Prasyarat BDK 107 19.BDK 136 Kewiraswastaan [2 sks] Pengembangan konsep wawasan, prinsip, sikap mental,
etika wirausaha, sikap mandiri, dan perhitungan resiko. Dampak globalisasi, visi ke depan, peluang kewiraswastaan, dan
upaya pengembangan SDM dalam wirausaha menjadi fokus utama: Prasyarat BDK 143.20.BDK 137 Bimbingan dan
Konseling Industri [2 sks] Pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat pelayanan BK di dunia usaha/industri. Indentifikasi
masalah karyawan dan suasana kerja serta pengentasannya melalui layanan BK menjadi fokus utama. Prasyarat BDK
119. 21.BDK 138 Skripsi [6 sks] Pelaksanaan penelitian di lapangan dilandasi kajian teoritik (penelitian deskriptif atau
eksperimen yang bersifat kuantitatif atau kualitatif) melalui penulisan proposal yang lengkap, pembimbingan dan ujian
skripsi dalam bidang pendidikan dan konseling. Prasyarat BDK 136 22.BDK 139 Praktik Lapangan Konseling Pendidikan
di Sekolah (PLKPS) [4 sks] Praktik tersupervisi pelayanan konseling pendidikan terhadap siswa di sekolah: mahasiswa
praktek bertindak sebagai Konselor Sekolah yang berfungsi secara penuh. Pedoman PLKP-S disusun tersendiri.
Prasyarat BDK 11723.BDK 140 Praktik Lapangan Kons. Pendidikan di Luar Sekolah (PLKP-LS) [4 sks] Praktik
tersupervisi layanan konseling pendidikan pada lembaga pendidikan di luar sekolah, seperti keluarga, panti asuhan,
anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, organisasi pemuda, baik milik pemerintah ataupun swasta. Pedoman PLKPLS
disusun tersendiri. Prasyarat BDK 13224.UNP 141 Praktek Lapangan kependidikan (4 sks) Praktik tersupervisi terhadap
siswa di sekolah dalam penyelenggaraan layanan penguasaan konten dalam bidang bimbingan belajar. Pedoman PLKependidikan disesuaikan dengan karakteristik pelayanan Bimbingan dan Konseling F.MATA KULIAH BIMBINGAN DAN
KONSELING LUAR SEKOLAH (PILIH 17 SKS)1.BDK 142 Psikologi dan Konseling Keluarga [3 sks] Unsur-unsur
kehidupan keluarga, karakteristik hubungan antar anggpta keluarga, identifikasi dan analisi masalah dalam
kehidupankeluarga serta implikasi jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling. Secara khusus layanan
&ldquo; konsling keluarga&rdquo; dibahsa dan dilatihkan2.BDK 143 Statistika [3 sks] Konsep dasar statistik, data dan
variabel, distribusi frekuensi dan penyajian data (tabel dan grafik), tendensi sentral, variabelitas, kurve normal, korelasi,
uji Chi-Kuadrat, dan Uji T, serta aplikasi penggunaan data statistik pendidikan dan konseling.3.BDK 144 Metodologi
Penelitian 1 [3 sks] Konsep dasar dan pendekatan-pendekatan dalam penelitian (survey, penelitian deskriptif dan
eksperimen, penelitian kuantitatif dan kualitatif), rancangan dan langkah-langkah penelitian, pembahasan terhadap isueisue pendidikan dan pelayanan konseling, penyusunan proposal penelitian, dan seminar proposal penelitian. Prasyarat
BDK 143 4.BDK 145 Metodologi Penelitian 2 (3 sks) Penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan pengumpulan data
dengan menggunakan instrumen yang disusun, aplikasi pengolahan dan pemknaan data, dan penulisan laporan hasil
penelitian, serta penyajiannnya. Prasyarat BDK 144
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