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KATA PENGANTAR 

 

Program Studi Doktor Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret 

(UNS) telah melaksanakan rekonstruksi kurikulum secara periodik setiap 

dua tahun. Rekonstruksi kurikulum dilakukan awal tahun 2020 yang 

kemudian disebut sebagai Kurikulum 2020. Kurikulum 2020 merupakan 

kurikulum yang dinamis   yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, 

dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan 

zaman. Masukan dari berbagai kalangan, seperti P3SI, mahasiswa dan 

dosen menjadi pertimbangan terbesar sehingga meningkatkan kualitas 

kurikulum ini. 

 

Kurikulum ini tersusun, atas respon perubahan dan perkembangan ilmu 

teknologi serta perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi 

dengan laju yang tinggi. Adanya perubahan dan perkembangan tersebut 

mengharuskan adanya transformasi pembelajaran untuk bisa membekali 

dan menyiapkan lulusan agar menjadi pendidik, peneliti dan widyaiswara 

sejarah yang unggul serta tanggap dalam menghadapi tantangan zaman, 

tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa. 

 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2020 memberikan tantangan dan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui 

kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, 

permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan 

kinerja, target dan pencapaiannya.  

 

Kurikukulum 2020 Prodi Doktor Pendidikan Sejarah terdiri atas 51 sks, 

dengan klasifikasi mata kuliah wajib (19 sks), mata kuliah pilihan (4 sks), 

dan tugas akhir (28 sks). Sebanyak 51 sks ditempuh dalam waktu 3 tahun.  

 

Terima kasih yang tak terhingga, kami sampaikan kepada teman teman 

dari UPI, UNES, P3SI, MGMP Sejarah Solo Raya, komunitas sejarah 

Surakarta, serta segenap dosen di Prodi Doktor Pendidikan Sejarah yang 

telah secara maksimal menyusun dan mewujudkan kurikulum 2020. 

Sebagai apresiasi kepada semua pihak, kami mengimplementasikan 

kurikulum 2020 ini pada mahasiswa angkatan 2020.  Evaluasi akan 

dilakukan setiap dua tahun sekali.  
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Semoga dokumen kurikulumi ini bermanfaat bagi Prodi Doktor Pendidikan 

Sejarah sehingga Prodi Doktor Pendidikan Sejarah dapat menghasilkan 

dosen, guru, widyaiswara, dan peneliti ahli pendidikan sejarah yang 

inovatif kompetitif di tingkat nasional dan internasional berlandaskan nilai-

nilai luhur budaya nasional. 

 

 

      Surakarta, Desember 2020 

Kaprodi Program Doktor Pendidikan Sejarah 

 

 

 

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. 
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BAB I 

 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI 
 

 

Visi, misi, dan tujuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah disusun secara 

sistematis dan terstruktur sejalan dengan visi dan misi dari Universitas Sebelas 

Maret dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Penjabaran dari visi dan 

misi tujuan dari Universitas Sebelas Maret dan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan adalah sebagai berikut: 

 

A. Visi dan Misi Universitas Sebelas Maret 

1. Visi Universitas Sebelas Maret 

Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat 

internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. 

2. Misi Universitas Sebelas Maret  

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut pengembangan 

diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

b. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi 

pada upaya pemberdayaan masyarakat. 

 

B. Visi dan Misi FKIP Universitas Sebelas Maret 

1. Visi FKIP Universitas Sebelas Maret 

Menjadi pusat pengembangan ilmu,teknologi, dan seni dibidang keguruan dan 

ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai 

luhur budaya nasional. 

2. Misi FKIP Universitas Sebelas Maret 

a. Menyelenggarakan pendidikan  dan  pembelajaran  yang  inovatif 

berdasarkan  perkembangan  mutakhir  di  bidang  keguruan  dan  ilmu 

pendidikan; 

b. Menyelenggarakan penelitian  yang  menghasilkan  temuan  baru  di bidang  

keguruan  dan  ilmu  pendidikan; 

c. Menyelenggarakan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam 

bidang  keguruan  dan  ilmu  pendidikan  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan. 
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C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS. 

Penyusunan visi, misi, dan tujuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

merujuk pada ketetapan visi dan misi UNS dan FKIP UNS. Dalam penyusunan visi, 

misi, dan tujuan program studi, Kepala Prodi S3 Pendidikan Sejarah membentuk tim 

Task Force yang terdiri dari Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd., Prof. Dr. Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum., Prof. Dr. Leo Agung S., M.Pd., Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., dan 

Prof. Dr. Warto, M.Hum yang bertugas menganalisis dan menyusun visi, misi, dan 

tujuan program studi sesuai dengan dasar ketetapan institusi, kebijakan pendidikan 

nasional, kondisi obyektif masyarakat di lingkungan sekitar, dan kebutuhan 

masyarakat.  

Program studi kemudian mengadakan workshop untuk membahas rancangan 

visi, misi, dan tujuan program studi yang telah disusun oleh tim Task Force dengan 

mengundang narasumber, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, P3SI, 

dan stakeholder. Hasil dari workhshop digunakan untuk menyempurnakan visi, misi, 

dan tujuan program studi. Visi, misi, dan tujuan program studi kemudian mengajukan 

kurikulum ke Lembaga Pengembangan dan Penjamiman Mutu Pendidikan (LPPMP) 

UNS dan Fakultas untuk dapat disahkan Program Studi kemudian melakukan 

sosialisasi kepada seluruh civitas akademika, alumni, dan stakeholder dalam 

lingkungan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah.  

Visi, Misi, dan Tujuan dari Program Studi S3 Pendidikan Sejarah adalah 

sebagai berikut:  

 

1. Visi Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS 

Menjadi program studi pengembang pendidikan sejarah serta menghasilkan dosen, 

guru, widyaiswara, dan peneliti ahli pendidikan sejarah yang inovatif kompetitif di 

tingkat nasional dan internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional. 

 

2. Misi Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS 

Misi dari Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan secara efektif 

untuk menghasilkan dosen, guru, widyaiswara, dan peneliti ahli pendidikan 

sejarah yang unggul, berdaya saing tinggi, mandiri, dan berkepribadian santun; 

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di ranah teoretik dan praksis di 

bidang pendidikan sejarah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran, serta menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang ilmu 

Pendidikan Sejarah; 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat bidang kependidikan 

yang bermanfaat untuk melestarikan sejarah lisan (oral history), sejarah lokal 

(local history), dan kearifan lokal (local wisdom) untuk reinvensi budaya 

masyarakat Indonesia menghadapi globalisasi dan disrupsi pendidikan dan 

tatanan kehidupan sosial; 

d. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kolegial kesejawatan bidang pendidikan 

dan sejarah dalam lingkup internal, nasional, maupun internasional. 
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3. Tujuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS  

Tujuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah UNS adalah menghasilkan lulusan 

doktor yang memiliki kualifikasi: 

a. Mampu menemukan dan mengembangkan konsep-konsep dasar dalam bidang 

ilmu pendidikan sejarah serta mengkomunikasikan di dalam komunitas 

akademik maupun di masyarakat; 

b. Mampu melakukan penelitian ilmiah yang inovatif, dan original dengan menggali 

sejarah lisan (oral history), sejarah lokal (local history), dan kearifan lokal (local 

wisdom) untuk reinvensi budaya masyarakat Indonesia; 

c. Mampu menggunakan hasil penelItian ilmu pendidikan sejarah untuk 

pengabdian dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan dan sosial dalam 

masyarakat; 

d. Mampu mengembangkan kemitraan dan memelihara hubungan kolegial 

kesejawatan dalam lingkungan internal, nasional maupun internasional. 

 

D. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi  

Program Studi S3 Pendidikan Sejarah menetapkan strategi pencapaian Visi, 

Misi, dan Tujuan program studi. Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan program 

studi adalan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi internal kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

Program Studi S3 Pendidikan Sejarah. 

2. Peningakatan iklim pembelajaran kolaboratif terpadu berbasis IPTEK dan 

kearifan lokal. 

3. Pengembangan mata kuliah memori, sejarah, dan pendidikan serta 

multikulturalisme, nasionalisme, dan globalisme sebagai mata kuliah penciri 

program studi. 

4. Peningkatan kualitas penelitian, dan publikasi bidang sejarah lokal serta 

kaitannya dengan pembelajaran sejarah. 

5. Pembuatan dan pengelolaan jurnal bidang kajian sejarah dan pembelajaran 

sejarah untuk memfasilitasi publikasi mahasiwa yaitu Journal of History 

Education and Religious Studies 

6. Peningkatan kualitas layanan mahasiswa dan sumber belajar berbentuk fisik dan 

e-resource yang efektif dan efisien berbasis IT. 

7. Peningkatan jumlah jejaring kerjasama lokal, nasional, dan internasional. 
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BAB III 

 

EVALUASI KURIKULUM 

 
 

A. Evaluasi Kurikulum 

Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah disusun berdasarkan 

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 723/UN27/HK/2017 mengenai 

Kurikulum Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret. 

Peninjauah dan penyempurnaan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan 

melaksanakan Workshop Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi S3 

Pendidikan Sejarah yang diselenggarakan di UNS Inn dengan mengundang dosen, 

tenaga pendidik, asosiasi, praktisi, pengguna, dan masyarakat (komunitas). 

Workshop pengembangan kurikulum menghasilkan masukan evaluatif dan 

rekomendasi dalam pengembangan kurikulum program studi: 

a. Tuntutan mewujudkan pendidikan sejarah sebagai suatu disiplik keilmuan yang 

berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman 

b. Pengembangan sejarah lokal dan budaya luhur bangsa sebagai fondasi keilmuan 

program studi 

c. Penguatan dalam sejarah publik untuk pendidikan untuk demokratisasi 

pendidikan sejarah 

Rumusan masukan evaluatif dan rekomendasi tersebut dipertimabngakan dalam 

proses pengembangan kurikulum program studi dengan menempatkannya sebagai 

fokus dalam pengembangan standar proses dalam pelaksanaan pembelajaran di 

program studi. 

 

B. Kesesuaian Standar Isi, Standar Proses, dan proses pembelajaran 

Secara Umum kinerja fakultas dan program studi doktor sudah baik. Tetapi masih ada 

beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja fakultas dan program 

studi doktor yaitu mengadakan rapat dengan semua dosen yang bertujuan untuk 

mengevaluasi kinerja selama 1 semester, membuat kesepakatan tentang keteraturan 

penyelenggaran perkuliahan yaitu pada awal perkuliahan Dosen harus memberikan 

penjelasan tentang kontrak perkuliahan, sistem perkuliahan, buku referensi, tugas dan 

sistem evaluasi, serta kedisplinan waktu perkuliahan, mengadakan pertemuan antar dosen 

secara berkala untuk pendalaman materi  perkuliahan, materi kuliah selalu di update dan 

sesuai kondisi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berbasis pembelajaran 

online atau menggunakan produk digital, refleksi bahan ajar dilakukan dengan cara 

mengadakan refleksi dan diskusi bersama mahasiswa, dosen berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan workshop untuk pengembangan diri dan masukan baru dalam pembelajaran di 

kelas. 

Dosen selain menerapkan sistem bimbingan atau konsultasi secara tatap muka, juga 

dapat memanfaatkan bimbingan atau konsultasi pembelajaran secara online dengan 

memanfaatkan media sosial atau melalui sistem SPADA UNS. Membuat kesepakatan 

tentang keteraturan penyelenggaran perkuliahan termasuk menggunakan memanfaatkan 



 

Kurikulum Doktor Pendidikan Sejarah 
Universitas Sebelas Maret |6 

 

bahan ajar/model pembelajaran yang berbasis blended learning, dosen mengumumkan nilai 

ujian tepat waktu, dosen memiliki  standar penilaian, kesesuaian materi UTS dan UAS 

dengan materi perkuliahan serta perkembangan teknologi untuk memenuhi tujuan 

perkuliahan dan kecakapan abad 21. 

Dosen melakukan pembimbingan akademik secara rutin untuk melihat kemajuan studi 

mahasiswa, dosen mengadakan pertemuan rutin dengan mahasiswa untuk refleksi 

pembelajaran per semester serta menerima saran dan masukan dari mahasiswa mengenai 

pembelajaran yang lebih inovatif dan efisien, dosen memberi reward kepada mahasiswa 

yang berprestasi. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada seperti 

penambahan dan perbaikan LCD di ruangan pembelajaran, perawatan AC secara berkala, 

penambahan kecepatan WIFI demi tercapainya tujuan pembelajaran dan menjaga kualitas 

serta kenyamanan mahasiswa selama perkuliahan. 

Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa sesuai dengan minat dan fokus kajian 

yang akan diteliti oleh mahasiswa. Proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif. Sifat interaktif tampak dari pemilihan 

diskusi dan presentasi sebagai metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk 

menyampaikan gagasan, ide, dan temuan penelitian yang akan ditanggapi oleh dosen. 

Proses interaksi dalam kegiatan diskusi dan presentasi berlaku secara dua arah antara 

dosen dan mahasiswa. Sifat holistik tampak pada struktur mata kuliah yang terdiri dari mata 

kuliah filosofis, teoretis, metodologis, praksis yang bersifat akademis dan kearifan lokal yang 

mendorong pemahaman komprehensif mahasiswa mengenai ruang kajian pendidikan 

sejarah. Sifat integratif dilaksanakan dengan mengedepankan keilmuan yang dikaji 

mahasiswa yaitu ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu pendidikan sejarah. Mata kuliah 

disusun berdasarkan tiga keilmuan tersebut dengan pendekatan multidisiplin. Sifat saintifik 

diwujudkan dengan pengutamaan nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan sebagai 

landasan proses pembelajaran di Prodi S3 Pendidikan Sejarah. Mata kuliah Metode 

Penelitian Sejarah menjadi Mata Kuliah utama dalam penguatan sifat saintifik mahasiswa 

khususnya dalam menyusun penelitian disertai yang sesuai dengan kaidah dan etika 

akademik. Sifat kontekstual diwujudkan dalam mata kuliah kasuistik yaitu Paradigma 

Pendidikan Sejarah yang mendorong mahasiswa mengkontekstualisasikan teori/konsep 

yang mereka dapatkan dalam perkuliahan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di 

bidang pendidikan sejarah. Selain itu, setiap mata kuliah juga didorong untuk searah dengan 

penelitian disertasi yang sifatnya kontekstual sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

pendidikan sejarah saat ini. Sifat tematik penyusunan mata kuliah berdasarkan bahan kajian 

yang sifatnya tematik dengan mengedepankan karakteristik keilmuan program studi yang 

dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat. Sifat efektif tampak pada sebaran SKS dan 

jumlah Mata kuliah yang mempertimbangkan efektifitas mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan kecepatan kelulusan mahasiswa. Sifat 

kolaboratif diwujudkan dengan menciptakan iklim akademik kolaboratif dengan 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu yang menghasilkan 

akumulasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Karakteristik pembelajaran 

tersebut dirumuskan dalam Kurikulum dan RPS Mata Kuliah Prodi S3 Pendidikan Sejarah 

yang dapat diakses di ocw.uns.ac.id/spada.uns.ac.id. 

 

C. Kualifikasi Tenaga Pendidik Program Studi 

   Dosen Tetap Perguruan Tinggi pada program studi S3 Pendidikan Sejarah adalah 

14 Dosen Tetap dengan bidang keilmuwan terkait pendidikan sejarah, diantaranya 

Pendidikan Sejarah dan Sejarah Politik Islam, Pendidikan dan Humaniora, Pendidikan 
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Sejarah dan Teknologi Pendidikan, Pendidikan Sejarah dan Manajemen Pendidikan, Ilmu 

Sejarah, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sejarah, Hubungan Internasional dan Sejarah 

Peradaban, Sejarah, Evaluasi Pendidikan, Metodologi Pengajaran dan Bahasa Indonesia, 

Pembelajaran Kelas Inklusif, Pendidikan Sejarah, Ilmu Sejarah. DTPS Prodi S3 Pendidikan 

Sejarah tersebut telah ditugaskan sesuai dengan bidang keahliah yang sesuai dengan 

kompetensi inti program studi yang dapat dibuktikan dari kepemilikan sertifikat profesi dan 

sertifikat keahlian. 

Program Studi S3 Pendidikan Sejarah Memiliki dosen berpendidikan doktor (S3) 

sebanyak 14 dosen (100%) hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah no 19 Tahun 2005 

Pasal 31 ayat 1 poin C yakni lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan 

program doktor (S3), selain itu sesuai pula dengan peraturan rektor UNS No 

17/UN27/HK/2018. Sehingga kualifikasi akademik dosen tetap S3 Pendidikan Sejarah telah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan.Kepemilikan sertifikasi profesi/kompetensi/industri: 

persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi/industri Sertifikasi 

kompetensi dosen yang dimiliki oleh dosen program Studi S3 Pendidikan Sejarah adalah 

Prof. Dr. Hermanu, M.Pd., Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum., Prof. Dr. Nunuk Suryani, 

M.Pd., Prof. Dr. Leo Agung S, M.Pd., Prof. Dr. Warto, M.Hum, Prof. Dr. Gunarhadi, M.A., 

P.h.D., Prof. Dr. Andrik Purwasito, D.E.A., Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Jabatan 

akademik DTPS program studi S3 Pendidikan Sejarah adalah 9 Guru Besar, dan 5 Lektor 

Kepala. DTPS sangat menunjang kegiatan program studi baik dalam pendidikan, penelitian 

maupun pengabdian kepada masyarakat. 

 

D. Sumber dan fasilitas belajar program studi 

Ketercapaian keuangan dan sarana prasarana dilakukan evaluasi oleh auditor SPI 

(Satuan Pengawas Internal) Universitas. Selain adanya SPI dilakukan pula Audit Mutu 

Internal (AMI) Universitas guna mengetahui kepuasan layanan keuangan dan sarana 

prasarana. FKIP UNS telah mengimplementasikan penggunaan dana, dan pemenuhan 

sarana dan prasarana dengan memadai. Pengembangan yang perlu dilakukan diantaranya 

pada bidang sarana dan prasarana yakni untuk kebutuhan laboratorium. S3 Pendidikan 

Sejarah, masih perlu mengembangkan kebutuhan laboratorium dan ruang micro teaching 

hal ini karena dalam proses pembelajaran masih dilakukan resource sharing dengan 

program studi doktoral lainnya yang relevan. Pengembangan dilakukan untuk lebih 

mengoptimalkan proses pembelajaran S3 Pendidikan Sejarah. Sistem Informasi FKIP 

mencukupi untuk kegiatan civitas akademika, dengan adanya jaringan internet yang 

memadai dapat membantu kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan UKM, kegiatan dosen dan 

tenaga kependidikan dan pelbagainya. Selain itu, kegiatan pembelajaran bauran juga telah 

dilakukan melalui platform OCW UNS, maupun SPADA hal ini juga menunjang kegiatan 

pembelajaran melalui TIK yang dapat memudahkan baik Dosen, Mahasiswa maupun 

Tenaga kependidikan.  

Indikator kepuasan pengguna diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

dilakukaan setiap semesternya yang merupakan program terstruktur guna mengetahui 

kepuasan layanan oleh pengguna di lingkungan Prodi S3 Pendidikan Sejarah. Hasil survei 

dianalisi oleh UPPS dan sebagai bahan masukan perbaikan dan peningkatan kualitas 

satandar keuangan dan sarana prasarana FKIP UNS. Program tidak terstruktur yang 

dilakukan guna mengetahui kepuasan layanan oleh pengguna dengan dilakukannya rapat 

koordinasi oleh wakil dekan II bidang umum dan keuangan beserta kepala program studi 

dengan cara usulan langsung maupun pengajuan resmi terkait keuangan dan sarana 

prasarana. Hal tersebut dapat menjadi masukan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas 
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standar keuangan dan sarana prasarana FKIP UNS. Hasil survey kepuasan pengguna 

layanan menunjukkan dalam beberapa aspek memperoleh hasil sangat memuaskan dengan 

nilai 4 ( Sistem penilaian 1 s.d 4) diantaranya : ruang kuliah (kondisi bangku mahasiswa dan 

dosen, kondisi papan tulis dan peralatan kelas, kondisi sumber listrik dan pelbagainya), 

kualitas pencahayaan, ketersediaan LCD proyektor dan screen, akses internet, kemudahan 

akses kampus, kemudahan informasi peminjaman ruang, serta tempat ibadah. Sedangkan 

untuk sistem informasi , dan kebersihan gedung yang telah memperoleh penilaian baik oleh 

pengguna serta aspek-aspek lain yang telah memperoleh penialaian cukup oleh pengguna 

akan ditingkatkan guna mengoptimalkan proses pembelajaran 
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BAB III 

 

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S3 

PENDIDIKAN SEJARAH 
 

A. Rumpun Ilmu Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 154 tahun 2014 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta gelar lulusan perguruan tinggi, Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah 

masuk ke dalam bagian rumpun Ilmu Pendidikan dengan kode 81, 604, 07. 

 

B. Pengembangan Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

Sesuai amanat Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi 

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap 

program studi yang mencakup kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan 

keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kompetensi lulusan perguruan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Kerangka 

Kualifikasi Nasional (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 

2012 selanjutnya menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan 

pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Penetapan kompetensi lulusan diatur dan  

dijabarkan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran. Dengan 

demikian, kuriikulum pendidikan tinggi kenal sebagai kurikulum berbasis KKNI dan 

SN Dikti   

Kurikulum Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah disusun berdasarkan 

relevansi dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, yang mendorong 

terbentuknya kompetensi lulusan sesuai dengan standar capaian pembelajaran yang 

dirumuskan Dikti. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, kurikulum S3 

Pendidikan Sejarah disusun dengan mengacu pada level 9 Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). Pada level tersebut, kurikulum diharapkan melahirkan 

lulusan yang menguasai Capaian Pembelajaran (CP) yang memuat unsur sikap, 

pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan KKNI 

program doktor yaitu mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS melalui 

riset multi-transdisiplin dan menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang pendidikan sejarah.  

Pengembangan Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah didasarkan 

pada evaluasi kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum program studi 

yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan 

landasan yuridis. 
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C. Landasan Pengembangan Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

Landasan pengembangan kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

meliputi landasan filosofis, landasan, sosiologis, landasan historis, dan landasan 

yuridis. 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis perancangan kurikulum Program Studi S3 Pendidikan 

Sejarah bersumber dari dua akar yang menjadi dasar dari disiplin ilmu Pendidikan 

Sejarah yaitu ilmu sejarah dan ilmu pendidikan. Dalam domain filsafat sejarah, 

terdapat dua pandangan filosofis yang dipertimbangkan dalam penyusunan 

kurikulum program studi yaitu filsafat spekulatif dan filsafat kritis (Broad, 1923; Nash, 

1969). Filsafat spekulatif memfokuskan diri pada upaya filosofis dalam menjawab 

kemungkinan adanya pola atau makna sejarah secara menyeluruh (as whole). 

Setidaknya, terdapat tiga rumusan pertanyaan dalam filsafat sejarah spekulatif: 

bagaimana sejarah terpolakan, bagaimana mekanisme sejarah, dan apa tujuan atau 

nilai dari sejarah. Berdasarkan sifat menyeluruhnya, filsafat sejarah spekulatif 

memandang bahwa sejarah mampu mempertautkan masa lalu (past), masa kini 

(present), dan masa depan (future) (Fillion, 2014). Implikasi dari pandangan filsafat 

spekulatif terletak pada kecenderungannya untuk menempatkan sejarah pada 

dimensi praksis yang mengarah pada konstruksi normatif dan moralitas.  

Filsafat sejarah kritis menempatkan sejarah sebagai subjek disiplin ilmu yang 

dipertanyakan sifat-sifat yang melekat pada sejarah. Sejarah ditempatkan sebagai 

ilmu sejarah akademis yang menekankan pada objektivitas, derajat hubungan antara 

sejarah dan ilmu alam, eksplanasi sejarah, dan determinasi sejarah (Nash, 1969). 

Implikasi dari filsafat kritis menempatkan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu 

akademis. Pandangan filosofis mengenai sejarah tersebut mempengaruhi 

perkembangan pemikiran sejarah di Indonesia. Pengaruh tersebut dapat diamati dari 

perdebatan antara Mohammad Yamin dan Soedjatmoko dalam Seminar Sejarah 

Nasional tahun 1957. Mohammad Yamin membawa semangat sejarah spekulatif 

yang menekankan pada pandangan Ibn Khaldun. Sementara itu, Soedjatmoko 

menempatkan sejarah sebagai ilmu yang mengutamakan pada pandangan-

pandangan kritis terhadapnya. Kontestasi antara pemikiran spekulatif dan kritis 

menemukan titik temu dalam kerangka berpikir Sartono Kartodirdjo yang 

mengelaborasikan pandangan spekulatif dan kritis melalui kerangka gerak sejarah 

integrative-multidimensional dengan tetap menempatkan sejarah sebagai disiplin 

ilmu yang memiliki sifat kritis dan ilmiah (Abidin, Djono, dan Joebagio, 2020). Melalui 

jalan tengah tersebut, kepentingan sejarah sebagai fondasi nasionalisme dan 

integrasi nasional dan sejarah sebagai ilmu dapat dipertemukan. Jalan tengah yang 

berakar dari landasan berfikir Sartono Kartodirdjo tersebut menjadi landasan filosofis 

Prodi Pendidikan Sejarah yang mempertimbangkan filosofi sejarah sebagai bagian 

dari pembangunan bangsa (nation building) dan sejarah sebagai ilmu yang 

menempatkan objektifitas, logika, dan pandangan kritis sebagai landasan 

berfikirnya. Pada satu sisi, Pendidikan sejarah menjadi landasan penting bagi 

penguatan identitas kebangsaan dengan landasan spekulatifnya dan pada sisi yang 

lain turut berkontribusi dalam pembangunan daya saing bangsa di tingkat global 
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dengan landasan berfikir ilmiah yang dimilikinya. Dua arah Pendidikan sejarah 

tersebut juga telah menjadi trend regional di Kawasan Asia Timur dan Asia 

Tenggara (Baildon dan Afandi, 2018). Berdasarkan kerangka tersebut, landasan 

filosofis kerangka perancangan kurikulum menempatkan Pendidikan sejarah sebagai 

bagian dari penguatan nation building, national integration, dan nasionalisme yang 

tidak melepaskan sifatnya sebagai suatu ilmu yang menempatkan objektifitas, 

logika, dan pandangan kritis sebagai fondasi utama.  

   Pada domain Ilmu Pendidikan, Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

melandaskan diri pada filosofi pendidikan rekonstruksionisme yang menekankan 

pada kontribusi Pendidikan dalam proses transformasi sosial, politik, budaya, dan 

ekonomi masyarakat. Fokus filsafat pendidikan rekonstruksionisme adalah 

bagaimana peranan Pendidikan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

mendorong transformasi dalam kehidupan masyarakat. Filsafat pendidikan 

rekonstruksionisme berakar dari pandangan filsafat pragmatisme yang secara 

metafisik menempatkan realitas sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan 

dan pengalamannya yang sifatnya dinamis (Ornstein, Alan, dan Levine, 1997). 

Dengan demikian, arah dari pendidikan adalah mendorong universitas dan 

mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

masyarakat. Pendidikan Sejarah dengan demikian dituntut untuk lebih memiliki 

fungsi praktis. Pendidikan Sejarah memiliki horizon dimensi waktu dari masa kini, 

masa lalu, dan masa depan yang dapat mendorong kontemplasi masa lalu, 

pemanfaatannya di masa kini, dan refleksinya di masa depan. Dengan demikian, 

Pendidikan Sejarah tidak bersifat antikuarian yang berupaya mengembalikan 

kejayaan dan kemegahan masa lampau dengan penguatan nilai-nilai tradisi yang 

sudah ada. Lebih daripada itu, Pendidikan Sejarah memiliki peranan di masa kini 

dan masa depan yang memungkinkan kontemplasi dan refleksi sehingga nilai-nilai 

dari sejarah berfungsi untuk merekonstruksi kondisi sosial, budaya, dan politik 

masyarakat menjadi lebih berfungsi sebagaimana mestinya. Landasan filosofis 

tersebut menyediakan ruang bagi Pendidikan Sejarah untuk berkontribusi dalam 

pembangunan daya saing bangsa di masa mendatang. Pada sisi yang lain, bangsa 

Indonesia telah merumuskan falsafah Pendidikan Nasional yang didasarkan pada 

pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang menempatkan peserta didik dengan fitrahnya sebagai 

pemimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat berdasarkan moral, berbudi 

luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan diarahkan untuk menjadikan peserta didik 

sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki kualitas keagamaan, 

kemanusiaan, persatuan bangsa, norma kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial.  

Landasan filosofis ilmu sejarah yang integratif-multidimensional dan filosofi 

Pendidikan rekonstruksionis berlandaskan pandangan Pendidikan Nasional tersebut 

menjadi kerangka dalam Perancangan Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan 

Sejarah. Pendidikan Sejarah bertujuan untuk mengembangkan aspek normatif yang 

berkaitan dengan pembangunan personal yaitu manusia Indonesia yang bijak dan 

arif dan pembangunan bangsa yang diwujudkan dalam penguatan pembangunan 

bangsa, integrasi nasional, dan nasionalisme di masa kini dan masa mendatang. 
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Pada sisi lain, Pendidikan Sejarah juga memiliki kewajiban dalam memperkuat 

potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik melalui sifatnya sebagai 

suatu ilmu yang menempatkan pemikiran ilmiah sebagai fondasi utama dalam 

implementasinya. 

2. Landasan Sosiologis 

Indonesia adalah masyarakat negara-bangsa (nation-state) yang terdiri dari 

berbagai etnisitas berdasarkan keanekaragaman latar belakang geografis dan 

diversitas hayati yang menghasilkan keberagaman (diversity) sosial dan ekologis. 

Dalam keberagaman tersebut, perasaan dan semangat kesatuan mendapatkan 

tempat untuk berkembang. Kesatuan yang telah dicapai negara-bangsa Indonesia 

dapat dijelaskan dalam sudut pandang sosiologis-historis. Kesatuan dicapai melalui 

konsensus kognitif mengenai keberadaan suatu bangsa yang memiliki kesamaan 

cita-cita untuk bersatu dalam entitas sosial yang muncul pada awal abad 20. 

Benedict Anderson (1987) menjelaskan fenomena ini dengan istilah imagined 

community atau komunitas yang terbayangkan yang merujuk pada kesatuan kognitif 

mengenai suatu komunitas meskipun anggota-anggota didalamnya belum dan 

bahkan tidak pernah bertatap muka sama sekali. Kesatuan kognitif tersebut 

melampaui batasan dinasti, etnisitas, geografis, dan bahkan temporal. Kesatuan 

kognitif didasarkan pada memori kolektif sebagai suatu bangsa yang memiliki 

kemegahan masa lalu dan pengalaman historis sebagai bangsa yang menghadapi 

tantangan eksternal.  

Keberadaan memori kolektif memungkinkan rasa dan semangat persatuan 

diwariskan kepada generasi selanjutnya. Memori kolektif menjadi faktor determinan 

penting dalam integrasi sosial masyarakat Indonesia ke dalam suatu negara-bangsa. 

Memori kolektif adalah ruang ingatan mengenai kesamaan pengalaman dan 

kesatuan sejarah yang membentuk solidaritas sosial tingkat lanjut yang dapat 

bertransmisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Halbwachs, 1950). Oleh 

karena itu, kesatuan suatu masyarakat yang bertahan selama bergenerasi dapat 

dijelaskan dalam kerangka kerja memori kolektif. Dengan demikian, kesatuan sosial 

yang ada pada saat ini tidak hanya bersumber dari upaya-upaya terkini dalam 

menyatukan masyarakat tetapi juga berakar dari memori kolektif masyarakat yang 

mengikat menjadi negara-bangsa. Persamaan yang dimiliki antara masyarakat di 

ujung barat dan ujung timur Indonesia, tidak hanya terletak pada kekuatan fisik yang 

tampak pada aparatur dan kelengkapan negara, tetapi juga telah tertanam dalam 

kognisi sebagai suatu bangsa yang memiliki ingatan historis dan cita-cita bersama 

meskipun belum dan bahkan tidak pernah bertatap muka. 

Dalam kerangka sosiologis tersebut, pendidikan sejarah memiliki peran 

fundamental dalam transmisi memori kolektif kepada generasi berikutnya. Secara 

sosiologis, pendidikan sejarah menyediakan ruang bagi penyemaian pengetahuan 

kesejarah (historical knowledge) dan kesadaran sejarah (historical consciousness). 

Pengetahuan kesejarahan berhubungan dengan pemahaman dan ingatan mengenai 

peristiwa bersejarah di masa lampau baik secara prosesual atau struktural yang 

menjadi dasar dari keterampilan tingkat lanjut pembelajaran sejarah. Artinya, 

pengetahuan kesejarahan menjadi dasar dari konstruksi memori kolektif. Pendidikan 
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sejarah juga mengembangkan kesadaran sejarah yang mencakup kemampuan 

memahami dimensi temporal antara masa kini, masa lalu, dan masa depan. Dalam 

kerangka kesadaran sejarah, masa kini memiliki keterkaitan dengan masa lampau 

dan masa depan. Masa kini mementukan pemahaman dan penggunaan sejarah. 

Sementara itu, ingatan mengenai masa lalu berkonstribusi dalam membentuk 

gambaran masa depan. Keterkaitan antara ketiga dimensi tersebut menjadi dasar 

dari penggunaan sejarah. Dalam kerangka tersebut, pendidikan sejarah mendorong 

manusia memiliki pengetahuan kesejarahan yang menjadi fondasi bagi pemahaman 

sejarah.   

Latar belakang sosiologis tersebut menjadi kerangka landasan dalam 

pengembangan kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah yang 

menempatkan penguatan dan pengembangan memori kolektif bangsa sebagai 

spesifikasi keilmuan yang dikembangkan. Prodi S3 Pendidikan Sejarah sebagai 

bagian dari wadah pengembangan keilmuan (reservoir) pendidikan sejarah. Luaran 

keilmuan yang dihasilkan dari program studi menyokong peran pendidikan sejarah 

dalam sistem sosial dalam negara-bangsa Indonesia yaitu sebagai pengembang 

memori kolektif yang memperkuat integrasi bangsa. Implikasi praksis dari latar 

belakang sosiologis tersebut adalah kurikulum program studi menempatkan 

pengembangan memori kolektif sebagai capaian mata pembelajaran yang kemudian 

dirumuskan dalam bentuk mata kuliah Memori, Sejarah, dan Pendidikan Sejarah. 

Sementara itu, proses pembelajaran memberikan ruang bagi penyemaian 

keberagaman cerlang budaya (local genious) dan mendorong keterjaringan antar 

memori kolektif (networking collective memories). Dalam praktiknya, kegiatan 

pembelajaran mendorong pertebaran (dissemination) dan silang budaya (cross-

cultural fertilization) dengan mengedepankan keterbukaan, kesederajatan, dan 

demokrasi dalam diskusi akademik.  

Kearifan lokal dan budaya luhur bangsa menjadi bagian dari pembelajaran dan 

kajian disertasi mahasiswa sebagai kajian akademik yang ditempatkan secara 

setara dengan disiplin teoretik yang berkembang dalam tradisi intelektual 

masyarakat barat. Dalam pandangan Gayatri Spivak (Paulsen, 2018), kesetaraan 

antara timur dan barat dengan tidak mengubah posisi keduanya menjadi bagian dari 

pendekatan critical intimacy atau intimasi kritis yang mendorong tradisi keilmuan 

masyarakat Timur menjadi setara dalam diskusi akademik barat dengan tidak 

melepaskan diri dari genealogi pengetahuan. Dengan demikian, kearifan lokal 

ditempatkan sebagai kajian akademis yang mampu membawa kontribusi positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam arti lain kajian yang dihasilkan 

berupaya melampaui kekurangan dalam disiplin/teori/kerangka konseptual dan 

kajian akademik dalam dunia barat. Dengan demikian, pembelajaran yang 

dilaksanakan program studi tidak melepaskan diri dari akar-akar kultural luhur 

bangsa dan bahkan mengedepankan pengembangan keilmuan yang mengakar 

pada cerlang budaya bangsa.  

Berdasarkan tinjauan dasar sosiologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

landasan sosiologis dari pengembangan kurikulum Program Studi ditempatkan pada 

latar belakang keberagaman dalam negara-bangsa Indonesia. Pendidikan sejarah 
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berperan penting sebagai eksponen integrasi bangsa. Dalam kerangka tersebut, 

Program Studi S3 Pendidikan Sejarah menempatkan diri dalam penguatan disiplin 

keilmuan pendidikan sejarah dengan memfokuskan kajian ke pengembangan 

memori kolektif dan jejaring ingatan bersama. Implikasi praksis dari fokus kajian 

tersebut diwujudkan dalam desain kurikulum, mulai dari bahan kajian dan proses 

pembelajaran yang menempatkan cerlang budaya sebagai bagian determinan dalam 

kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Sejarah. 

3. Landasan Psikologis  

Landasan psikologis pengembangan kurikulum Program Studi S3 Pendidikan 

sejarah didasarkan pada pendidikan orang dewasa dengan menempatkan 

pendekatan lifelong education sebagai fondasi dasarnya. Ki Hadjar Dewantara 

menegaskan bahwa lifelong education adalah proses belajar menjadi manusia 

seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan (mikro-kosmos dan 

makro-kosmos sepanjang hidup. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah 

proses belajar yang tiada henti dalam mencapai kesempurnaan menjadi manusia 

seutuhnya. Dalam tradisi keilmuan barat, perkembangan manusia dalam proses 

pendidikan dapat dipahami sebagai perkembangan pada domain kognitif, afektif, 

dan psikomotorik (Bloom, 1965).  

Dalam domain kognitif, seseorang dapat dikatakan mencapai tingkatan tertinggi 

apabila mampu menggunakan pemikiran tingkat tinggi (higher order thinking skills) 

yang ditunjukkan dengan kemampuan menciptakan dan penguasaan pengetahuan 

meta-kognitif. Dalam domain afektif, seseorang dikatakan berada pada tingkatan 

tertinggi apabila mampu melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan 

nilai/norma yang diyakininya. Sementara itu, dalam domain psikomotorik, tingkatan 

tertinggi dicapai ketika seseorang mampu memunculkan suatu pola tindakan/aksi 

baru dengan menyempurnakan yang sudah ada. Dalam perspektif cerlang budaya 

Indonesia, setidaknya terdapat tiga hal yang berhubungan dengan pengembangan 

manusia. Ki Hadjar Dewantara menyebutnya sebagai tri-sakti jiwa atau tiga kekuatan 

jiwa yaitu pengembangan pikiran (cipta), rasa, dan kemauan (karsa) secara aktif, 

subyektif, dan merdeka. Pengembangan pikiran atau cipta berhubungan dengan 

daya fikir kemampuan memahami, membandingkan, dan menentukan benar-salah 

yang mana dalam epistemologi tradisi barat tidak dapat semata-mata dikategorikan 

sebagai kognitif melainkan persinggungan antara kognisi dan afeksi.  

Pengembangan rasa mencakup dimensi “gerak-gerik hati” yang menyebabkan 

manusia memiliki kehendak dan emosional yang cenderung berhubungan dengan 

hati yang digunakan untuk merasakan secara emosional suatu subyek/obyek. Dalam 

tradisi keilmuan barat dimensi hati tersebut didefninisikan sebagai sikap (attitude) 

atau tendesi emosional terhadap suatu subyek/obyek. Pengembangan kemauan 

atau karsa berhubungan dengan titik awal dari segala perbuatan dan tindakan yang 

pasti dan tertentu dari manusia yang berbudi. Dengan demikian, karsa berbeda 

dengan psikomotorik. Karsa lebih merujuk kepada tindakan dalam pandangan ilmu 

barat. Dimensi cipta, rasa, dan karsa saling berhubungan secara struktural dan 

prosesual. Kesatuan cipta, rasa, dan karsa menghasilkan profil manusia susila atau 

manusia yang berbudi dan beradab. 
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Berdasarkan tinjauan psikologis dan perbandingannya dengan tradisi keilmuan 

barat, perkembangan psikologis yang hendak dikembangkdan dalam Program Studi 

S3 Pendidikan Sejarah mencakup aspek pengetahuan yang menyangkut daya pikir 

dan kecerdasan emosional yang mencakup rasa dan karsa. Dengan demikian, 

terdapat dua dimensi yang dikembangkan yaitu pengetahuan dan metode mengajar. 

Dalam artikulasi Ki Hadjar Dewantara, dua dimensi tersebut diistilahkan sebagai 

wetenschap (ilmu) dan kunst (kesenian). Wetenschap adalah dimensi keilmuan dan 

pengetahuan teoretik terkait substansi keilmuan yang mana dalam konteks 

kurikulum program studi adalah pengetahuan mengenai kesejarahan. Sementra itu, 

kunst atau kesenian berhubungan dengan seni dalam mengajar atau kemampuan 

mengajar. Kesenian dalam mengajar berhubungan dengan keilmuan pendidikan 

atau dimensi pedagogis yang digunakan dalam menghantarkan sejarah dalam ruang 

pendidikan. Aspek keilmuan dan kemampuan pedagogis menjadi penting karena 

profil lulusan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah tidak hanya menjadi dosen 

dalam bidang ilmu sejarah tetapi secara spesifik yaitu pendidik di bidang pendidikan 

sejarah.  

Dalam konteks pendidikan di Program Studi S3 Pendidikan Sejarah, fondasi 

psikologis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan kurikulum. Unsur-unsur daya pikir dan keluhuran budi 

dielaborasikan dalam visi, misi, dan tujuan program studi yang melandaskan diri 

pada cerlang budaya bangsa/budaya luhur bangsa. Implikasi praksis dari 

keberadaan dimensi luhur budaya bangsa tampak pada bahan kajian dan paradigma 

keilmuan yang bersumber dari cerlang budaya bangsa. Proses pembelajaran 

didasarkan pada pandangan bahwa mahasiswa program studi adalah pembelajar 

sepanjang hayat yang terus mengembangkan keilmuan kesejarahan dan pedagogik 

untuk mewujudkan pemahaman holistik dengan spesifikasi keilmuan tertentu, 

khususnya pendidikan sejarah. Artinya, mahasiswa didorong untuk memiliki 

spesifikasi keilmuan dengan tidak meninggalkan pemahaman dan keterampilan 

holistik yang menjadi bekal peniting dalam kehidupan abad 21. 

4. Landasan historis 

Dalam perspektif historis, titik awal perkembangan pendidikan sejarah sebagai 

suatu disiplin keilmuan mulai mengemuka dalam tradisi intelektual barat pada 

dekade 1980an. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Shemilt (1983), Asby dan Lee 

(1987), Seixas (1993) dan Wineburg (1991) dapat dianggap sebagai pioner yang 

menempatkan pendidikan sejarah sebagai suatu disiplin keilmuan. Teaching History 

Special Interest Group (SIG) of American Educational Research Association (AERA) 

didirikan pada tahun 1997 untuk mendorong perkembangan disiplin keilmuan 

pendidikan sejarah (Metzger dan Harris, 2018). Sampai dengan dekade ke dua abad 

21, gerakan intelektual tersebut telah menghasilkan berbagai konsep teoretik yang 

spesifik terkait dengan pendidikan sejarah, sebut saja konsep mengenai historical 

knowledge (pengetahuan sejarah), historical thinking (berfikir historis), historical 

consciousness (kesadaran sejarah), historical emphaty (empati sejarah) dan konsep 

lain yang masih terus dikembangkan. Konsep-konsep tersebut kemudian 
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terdiseminasi secara global yang menghasilkan proses-proses adaptif dalam ruang 

pendidikan sejarah di berbagai negara di dunia. 

Apabila dibandingkan dengan konteks Indonesia, fondasi awal dalam upaya 

pengembangan pendidikan sejarah sebagai suatu disiplin keilmuan telah 

mengemuka dalam Seminar Sejarah 1957. Dalam seminar tersebut pada panel 

“Pelajaran Sejarah Nasional di Sekolah-sekolah”, Padmopoespito mengajukan saran 

bahwa penyusunan pelajaran sejarah idealnya bersifat ilmiah yang mengedepankan 

cara berfikir dan penafsiran yang merdeka. Sementara itu, Soeroto, mengemukakan 

bahwa pengajaran sejarah idealnya diarahkan pada penanaman nasionalisme 

sehingga perlu disajikan secara tentu dan tegas. Apabila dipandang dalam kerangka 

zeitgeist, pandangan Padmopoespito dan Soeroto tersebut mewakili dua arah dalam 

pengembangan pendidikan sejarah di Indonesia yang juga mengemuka dalam 

perdebatan antara Soedjatmoko dan Mohammad Yamin: sejarah sebagai disiplin 

ilmiah dan sejarah sebagai penguat nasionalisme. Sejarah kemudian membuktikan 

bahwa pandangan Mohammad Yamin cenderung diterima karena selaras dengan 

kebutuhan zaman meskipun upaya melakukan saintifikasi pendidikan sejarah masih 

terus dilakukan dalam periode-periode selanjutnya. 

Dengan landasan yang cenderung nasionalistik, perkembangan pendidikan 

sejara, dalam dimensi pedagogiknya, cenderung mendapatkan pengaruh dari 

diseminasi keilmuan pendidikan. Pengaruh ini tampak pada adopsi dan elaborasi 

teorema dan kerangka teoretik dan konseptual dalam pembelajaran sejarah. Bukti 

dari pengaruh diseminasi keilmuan pendidikan tampak dari struktur kurikulum mata 

pelajaran sejarah dari masa Order Baru hinnga Reformasi (1967-2004) yang 

menempatkan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu pendidikan, misalnya 

Taksonomi Bloom, pendekatan ilmiah, dan model-model pembelajaran saintifik 

sebagai tulang punggung dalam pembelajaran sejarah. Pengaruh dari keilmuan 

pendidikan mendorong mendorong peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. 

Namun, dalam konteks pengembangan pendidikan sejarah sebagai disiplin keilmuan 

seperti halnya dalam tradisi barat, proses diseminasi tersebut kurang mampu dalam 

mendorong proses pendisiplinan tersebut. 

Merujuk pada fase-fase perkembangan pendidikan sejarah di Indonesia 

tersebut, kedudukan pendidikan sejarah pada abad 21 idealnya diarahkan pada 

upaya-upaya strategis untuk menyempurnakan pendidikan sejarah sebagai suatu 

disiplin keilmuan yang memiliki landasan epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang 

kokoh. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui pencarian dan diskusi mengenai akar 

filsafat dari pendidikan sejarah. Kedudukan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

menjadi penting dalam proses penguatan pendidikan sejarah sebagai keilmuan 

dengan mendorong riset-riset tematik dalam ranah filosofis, teoretik, dan praksis. 

Implikasi dari pandangan historis tersebut, kurikulum Program Studi S3 Pendidikan 

Sejarah mendorong pengembangan keilmuan pendidikan sejarah dengan 

menempatkan kajian landasan filosofis pendidikan sejarah dan paradigma 

pendidikan sejarah sebagai fondasi dalam pengembangan keilmuan pendidikan 

sejarah. Mata kuliah tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk 

mengembangkan fondasi pendidikan sejarah dalam kajian disertasi. 



 

Kurikulum Doktor Pendidikan Sejarah 
Universitas Sebelas Maret |17 

 

5. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis dalam pengembangan kurikulum Program Studi S3 

Pendidikan Sejarah adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem  Pendidikan Nasional. 

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor  04 Tahun  2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  Perguruan Tinggi. 

d. Peraturan Presiden  Nomor  8 Tahun  2012  tentang   Kerangka  Kualifikasi 

Nasional Indonesia.  

e. Peraturan Rektor UNS No. 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Progam Magister dan Progam Doktor 

f. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 

17/UN27/HK/2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Magister dan Program Doktor 
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BAB IV 

 

PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN PRODI S3 PENDIDIKAN SEJARAH 

 

A. Profil Lulusan dan Deskripsi Profil Lulusan 

Profil lulusan sejalan dengan Visi dan Misi Program Studi S3 Pendidikan 

Sejarah UNS yaitu sebagai dosen atau guru dengan keilmuan dan keahlian sub-

spesifik di bidang pendidikan sejarah dan pengembang dan peneliti ahli dengan 

keterampilan sub-spesifik di bidang pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah. 

Deskripsi profil lulusan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah dapat dilihat pada 

tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsi Profil Lulusan Prodi S3 Pendidikan Sejarah  

Profil Lulusan Deskripsi Profil 

Dosen atau guru dengan 

keilmuan dan keahlian sub-

spesifik di bidang 

Pendidikan sejarah 

Dosen atau guru dengan keilmuan dan keahlian sub-spesifik di 

bidang Pendidikan sejarah yang mampu menghasilkan produk 

akademik yang original dan teruji untuk menyelesaikan 

permasalahan nasionalisme dan keberagaman pada lingkup 

nasional dan global berlandaskan nilai filosofis budaya luhur 

bangsa 

Pengembang dan peneliti 

ahli dengan keterampilan 

sub-spesifik di bidang 

Pendidikan dan 

pembelajaran sejarah 

Pengembang dan peneliti ahli dengan keterampilan sub-

spesifik di bidang Pendidikan dan pembelajaran sejarah yang 

mampu menghasilkan produk akademik inovatif, original, dan 

teruji dengan pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan 

permasalahan pembelajaran sejarah di era kontemporer 

 

B. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Profil lulusan kemudian dideskripsikan secara lebih lanjut dalam rumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Capaian pembelajaran lulusan Program Studi 

S3 Pendidikan Sejarah adalah sebagai berikut:  

 

Tabel .2 Profil Lulusan dan Capian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi S3 Pendidikan Sejarah  

Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

1. Dosen atau guru 

dengan keilmuan 

dan keahlian sub-

spesifik di bidang 

Pendidikan sejarah 

CPL 1 

Merumuskan landasan filosofis pendidikan sejarah berbasis 

budaya luhur bangsa yang menekankan pada penelusuran 

genealogis dan persebaran keilmuan. 

CPL 2  

Mengevaluasi paradigma pendidikan sejarah dalam ranah global 

dan nasional. 

CPL 3 

Menghasilkan pendekatan, metode, strategi, media, dan bahan 
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ajar pembelajaran sejarah yang inovatif berbasis penggunaan ICT 

untuk digitalisasi pendidikan sejarah 

CPL 4  

Merancang pembelajaran sejarah di ruang publik dalam berbagai 

platform dan media sejalan dengan perkembangan teknologi dan 

informasi. 

2. Pengembang dan 

peneliti ahli dengan 

keterampilan sub-

spesifik di bidang 

Pendidikan dan 

pembelajaran 

sejarah 

CPL 5 
Merancang desain penelitian di bidang pendidikan sejarah 
berbasis metode dan pendekatan multi-disiplin  
CPL 6 
Menghasilkan historiografi pendidikan yang mengarusutamakan 
jejaring memori kolektif bangsa dengan perspektif kesatuan 
dalam keberagaman. 
CPL 7 
Menghasilkan produk ilmiah yang original dan diakui secara 
internasional bersumber dari riset dan kajian akademik 
CPL 8 
Menghasilkan temuan ilmiah dalam bidang pendidikan sejarah 
yang original, teruji, dan diakui secara global untuk 
mengembangkan disiplin keilmuan pendidikan sejarah dan 
memyelesaikan permasalahan pendidikan sejarah dan 
pembelajaran sejarah  

 

C. Capaian Pembelajaran  

Capaian pembelajaran Program Studi S3 Pendidikan Sejarah mengacu 

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mendasarkan pada 

Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel .3 Capaian Pembelajaran SN Dikti Program Doktor 

Rumusan Deskripsi Capaian Pembelajaran 

Sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius; 

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. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
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keahliannya secara mandiri; dan 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 

Keterampilan 

Umum 

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan 

ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta 

pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan 

metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; 

2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada 

bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan 

dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal 

internasional bereputasi; 

3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalu pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka 

mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di 

bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, 

berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal 

maupun eksternal; 

4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan 

interdisiplin, meltidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian 

tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran 

yang lebih luas; 

5. Mampu menyusun argument dan solusi keilmuan, teknologi, atau 

seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau 

teori ang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau 

langsung kepada masyarakat; 

6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang 

berada dibawah tanggung jawabnya; 

7. Mampu mengelola termasuk menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil 

penelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya; dan 

8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan 

kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga. 

 

Dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan sarjana pendidikan sejarah 

dan magister pendidikan sejarah yang juga saling berkaitan dengan Capaian 

Pembelajaran S3 Pendidikan sejarah, maka prodi melakukan pemilihan Capaian 

Pembelajaran yang lebih spesifik. Mekanisme elaborasi CP dimulai dari penentuan 

CP yang memiliki esensi yang sama. Hasil dari spesifikasi CP dapat dilihat pada 

matrik berikut ini: 
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Tabel 4. Matrik Spesifikasi CP SN-Dikti Prodi S3 Pendidikan Sejarah 

RUMUSAN CP SIKAP PRODI  CP SIKAP SN-DIKTI 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

√ √ √ √   √    

S2 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain. 

    √ √  √ √ √ 

 

RUMUSAN CP KETERAMPILAN UMUM PRODI CP KETERAMPILAN UMUM SN-DIKTI 

KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KU6 KU7 KU8 

KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada 

pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian 

masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif; 

√   √  √   

KU2 Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin 

termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, 

teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; 

 √   √   √ 

KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalu pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka 

mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang 

keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian 

tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; 

  √    √  
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Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan oleh Program studi 

dengan berlandaskan pada deskripsi KKNI, kesepakatan program studi sejenis dan 

visi misi Program Studi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Universitas 

Sebelas Maret.. Rumusan Capaian pembelajaran Program Studi kemudian 

dideskripsikan dalam tiga (3) ranah yaitu; pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Deskripsi rumusan 

tersebut dapat digambarkan pada tabel 2 sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Capaian Pembelajaran Program Studi S3 Pendidikan Sejarah 

Rumusan Deskripsi Capaian Pembelajaran 

SIKAP 

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai landasan filosofis pendidikan sejarah dan ilmu 

pendidikan dan teori belajar sebagai dasar pengembangan dan 

implementasi pedagogik. 

2. Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan pedagogik 

dalam pendidikan sejarah seiring perkembangan IPTEK 

3. Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi pembelajaran 

berbasis falasah pendidikan sejarah dan ilmu pendidikan. 

KETERAMPILAN 

UMUM 

1. Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi 

baru pada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya 

desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat 

digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran 

logis, kritis, kreatif, dan arif. 

2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada 

bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan 

dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di 

jurnal internasional bereputasi; 

3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan 

mengikutsertakan aspek keekonomian melalui melalui pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau tarnsdisiplin  dalam rangka 

menghasilkan penyelesaian maslah teknologi pada industri yang 

relevan, atau seni.  

KETERAMPILAN 

KHUSUS 

1. Mampu mendayagunakan filosofi dan kearifan budaya peradaban 

nusantara sebagai landasan perancangan pendalaman dan 

perluasan IPTEKS dalam bidang pendidikan sejarah dan 

pembelajaran sejarah melalui riset multi-transdisiplin. 
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2. Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan 

sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya dan 

peradaban Indonesia 

3. Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan produk-produk terkait, 

original dan teruji serta diakui masyarakat nasional dan 

internasional 

4. Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, strategi, 

model pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran dalam 

bidang pendidikan sejarah yang inovatif dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi mutakhir. 

 

D. Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran 

Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian 

pembelajaran dari Program Studi S3 Pendidikan Sejarah dapat dilihat pada matrik 

berikut ini: 

 

Tabel 6. Matrik Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran CPL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sikap S1   √ √   √ √ 

S2 √    √ √   

Pengetahuan P1 √    √   √ 

P2  √  √     

P3   √   √ √  

Keterampilan Umum KU1  √ √ √     

KU2     √  √  

KU3     √ √ √ √ 

Keterampilan Khusus KK1 √        

KK2    √    √ 

KK3     √  √ √ 

KK4  √ √    √   
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BAB V 

 

BAHAN KAJIAN KEILMUAN 

 

A. Kerangka Kerja Penyusunan Bahan Kajian 

Capaian pembelajaran didukung oleh bahan kajian keilmuan atau body of 

knowledge yang relevan. Bahan kajian keilmuan berasal dari Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) yang ditetapkan oleh program studi. Setidaknya, setiap CPL didukung 

oleh satu rumusan bahan kajian keilmuan. Bahan kajian kemudian diklasifikasikan 

per rumpun dan membentuk mata kuliah. Kerangka kerja penyusunan bahan kajian 

keilmuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

Bagan 1 Kerangka kerja penyusunan bahan kajian program studi 

 

 

B. Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian Keilmuan 

Bahan kajian keilmuan Program Studi S3 Pendidikan Sejarah disusun dengan 

mempertimbangkan Capaian Profil Lulusan. Keterkaitan antara bahan kajian dan 

CPL dapat dilihat pada matrik berikut ini: 

 

Tabel 7. Matrik Bahan Kajian dan CPL Program Studi 

No Bahan Kajian CPL Program Studi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Arah penelitian pendidikan sejarah     √    

2 Metodologi penelitian pendidikan sejarah     √    

3 Penelitian pendidikan sejarah     √    

4 Paradigma pendidikan sejarah di Indonesia  √       

5 Pengembangan paradigma pendidikan sejarah  √       

6 Filsafat sejarah √        

7 Filsafat dan teori pendidikan  √        

8 Landasan filosofis pendidikan sejarah √        

9 Hubungan Kebudayaan dan pendidikan sejarah      √   
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10 Orientalisme dan oksidentalisme      √   

11 Autonomouys history      √   

12 Pembentukan identitas sosial di era globalisasi      √   

13 Kontestasi identitas, bangsa, dan kosmopolitanisme      √   

14 Budaya dan etika penulisan artikel ilmiah       √  

15 Rasionalitas dan kerangka logika artikel ilmiah       √  

16 Teknis dan pemanfaatan perangkat penulisan artikel       √  

17 Teknologi dalam pendidikan sejarah   √      

18 Digitalisasi dan visualisasi pendidikan sejarah   √      

19 Pendekatan historical didactic      √   

20 Penulisan sejarah untuk pendidikan      √   

21 Popularisasi sejarah    √     

22 Sejarah publik sebagai edukasi masyarakat    √     

23 Teknis penelitian        √ 

24 Penulisan laporan penelitian        √ 

25 Publikasi penelitian        √ 

 

C. Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian  

Matrik bahan kajian dipetakan berdasarkan rumusan sikap dan keterampilan 

lulusan serta bahan kajian yang diturunkan secara teoritik dari bidang kajian 

Pendidikan Sejarah dan keunggulan program studi. Matrik bahan kajian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 8. Matrik Bahan Kajian Prodi S3 Pendidikan Sejarah 

 
Capaian 

Pembelajaran 

Bahan Kajian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

S 

I 

K 

A 

P 

a. Berkontribusi dalam 
peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila 

b. Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal 
orang lain. 

√ 
 

√ 
 

√  
 
 
 
 
 
√ 

√ √  
 
 
 
 
 
√ 

√  
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
√ 

√ √ √ √ √ √ √ √  
 
 
 
 
 
√ 

√ √ √ 

P 

E 

N 

G 

E 

T 

A 

H 

U 

A 

N 

a. Menguasai filsafat  ilmu 
pendidikan dan teori belajar 
sebagai dasar 
pengembangan dan 
implementasi pedagogik. 

b. Menguasai berbagai konsep, 
teori, dan pendekatan 
pedagogik seiring 
perkembangan IPTEK. 

c. Menguasai berbagai 
pendekatan, metode, strategi 
pembelajaran berbasis 
falasah ilmu pendidikan. 

√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√  
 
 
 
√ 

√ √ √  
 
 
 
√ 

√ √  
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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K 

E 

T 

E 

R 

A 

M 

P 

I 

L 

A 

N 

 

U 

M 

U 

M 

a. Mampu menemukan, 
menciptakan, dan 
memberikan kontribusi baru 
pada pengembangan, serta 
pengalaman ilmu 
pengetahuan dan/atau 
teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai 
humaniora di bidang 
keahliannya, dengan 
menghasilkan karya desain, 
prototipe, atau inovasi 
teknologi bernilai tambah atau 
dapat digunakan untuk 
penyelesaian masalah 
berdasarkan pemikiran logis, 
kritis, kreatif, dan arif. 

b. Mampu menyusun konsep 
dalam bentuk disertasi, dan 
makalah yang telah pasti 
ilmiah dan hasil kajian atas 
karyanya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah 
diterbitkan di jurnal nasional 
terakreditasi atau diterima di 
jurnal internasional atau karya 
yang dipresentasikan atau 
dipamerkan dalam forum 
internasional 

c. Mampu memilih penelitian 
yang tepat guna, terkini, 
termaju, dan memberikan 
kemaslahatan pada umat 
manusia dengan 
mengikutsertakan aspek 
keekonomian melalui melalui 
pendekatan interdisiplin, 
multidisiplin, atau tarnsdisiplin  
dalam rangka menghasilkan 
penyelesaian maslah 
teknologi pada industri yang 
relevan, atau seni.  

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ √ √ √  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

K 

E 

T 

E 

R 

A 

M 

P 

I 

L 

A 

N 

 

K 

H 

U 

S 

U 

S 

a. Mampu menguasai dan 
mendayagunakan filosofi dan 
kearifan budaya peradaban 
nusantara sebagai landasan 
dalam pendalaman dan 
perluasan IPTEKS dalam 
bidang pendidikan dan 
pembelajaran sejarah melalui 
riset multi-transdisiplin. 

b. Mampu mengembangkan 
teori dan praksis di bidang 
pendidikan sejarah yang 
kreatif, original, dan teruji 
seiring kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
berlandaskan nilai filosofis 
budaya dan peradaban 
Indonesia 

c. Mampu melakukan penelitian 
dan evaluasi yang 
berorientasi pada 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan produk-
produk terkait, original dan 
teruji serta diakui masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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nasional dan internasional 
d. Mampu merancang dan 

mengembangkan kurikulum, 
strategi, model 
pembelajaran, bahan ajar, 
dan media pembelajaran 
dalam bidang pendidikan 
sejarah yang inovatif dengan 
memanfaatkan 
perkembangan teknologi 
mutakhir. 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 

D. Bahan kajian dan proyeksi mata kuliah  

Bahan kajian keilmuan kemudian dikelompokkan dan membentuk proyek 

mata kuliah Program Studi S3 Pendidikan Sejarah. Proyeksi pembentukan mata 

kuliah program studi berdasarkan bahan kajian keilmuan dapat dilihat pada tabel 5 

berikut ini:  

 

Tabel 9. Bahan kajian dan proyeksi mata kuliah 
No Bahan Kajian Proyeksi 

Pembentukan Mata 
Kuliah 

SKS 

1 Arah penelitian pendidikan sejarah Penelitian Pendidikan 
Sejarah 

3 

2 Metodologi penelitian pendidikan sejarah 

3 Desain penelitian pendidikan sejarah 

4 Paradigma pendidikan sejarah di Indonesia Kajian Paradigma 
Pendidikan Sejarah 

3 

5 Pengembangan paradigma pendidikan sejarah 

6 Filsafat sejarah Filsafat Sejarah dan 
Teori Pendidikan dalam 
Pembelajaran Sejarah 

3 

7 Filsafat dan teori pendidikan  

8 Landasan filosofis pendidikan sejarah 

9 Hubungan Kebudayaan dan pendidikan sejarah Memori, Sejarah, dan 
Pendidikan 

3 

10 Orientalisme dan oksidentalisme 

11 Autonomouys history 

12 Pembentukan identitas sosial di era globalisasi Multikulturalisme, 
nasionalisme, dan 
globalisme 

3 

13 Kontestasi identitas, bangsa, dan kosmopolitanisme 

14 Budaya dan etika penulisan artikel ilmiah Penulisan Akademik 
untuk Jurnal 

2 

15 Rasionalitas dan kerangka logika artikel ilmiah 

16 Teknis dan pemanfaatan perangkat penulisan artikel 

17 Teknologi dalam pendidikan sejarah Digitalisasi Pendidikan 
Sejarah 

2 

18 Digitalisasi dan visualisasi pendidikan sejarah 

19 Pendekatan historical didactic Historiografi Pendidikan 
Sejarah 

2 

20 Penulisan sejarah untuk pendidikan 

21 Popularisasi sejarah Sejarah Publik untuk 
Pendidikan 

2 

22 Sejarah publik sebagai edukasi masyarakat 

23 Teknis penelitian Disertasi 28 

24 Penulisan laporan penelitian 

25 Publikasi penelitian 

 

Selain mata kuliah wajib dan pilihan, Prodi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah 

juga menyediakan mata kuliah matrikulasi bagi lulusan Magister (S2) di luar 

keilmuan pendidikan sejarah. Mata kuliah matrikulasi yang diselenggarakan program 

studi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 10. Mata Kuliah Matrikulasi Prodi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah  

No. Nama Mata Kuliah Bahan Kajian SKS 

(1) (2) (3) (4) 

1. Landasan filosofis dalam 
pembelajaran sejarah 

a. Ontologi, epistomlogi, dan aksiologi 
pembelajaran sejarah 

2 

b. Paradigma pembelajaran sejarah 

2. Sejarah lokal dalam 
pembelajaran sejarah 

a. Ontologi, epistomlogi, dan aksiologi sejarah lokal 
dalam pembelajaran sejarah 

2 

b. Paradigma sejarah lokal dalam pembelajaran 
sejarah  

3. Kebijakan pemerintah dalam 
pembelajaran sejarah 

a. Kebijakan makro pemerintah dalam pendidikan 2 

b. Kebijakan mikro pemerintah dalam pembelajaran 
sejarah 
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E. Sebaran CPL pada Mata Kuliah 

Mata kuliah Prodi S3 Pendidikan Sejarah dibangun dari butir CPL dan bahan kajian. Pemtaan sebaran CPL dan mata 

kuliah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Sebaran CPL dan Mata Kuliah Prodi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah 

No Mata Kuliah 
Sikap Pengetahuan Keterampilan Umum Ketrampilan Khusus 

Jumlah 
S1 S2 P1 P2 P3 KU1 KU2 KU3 KK1 KK2 KK3 KK4 

1 Penelitian Pendidikan 
Sejarah 

√  √  √ √ √ √  √ √  8 

2 Filsafat Sejarah dan Teori 
Pendidikan dalam 
Pembelajaran Sejarah 

√ √ √   √ √  √ √  √ 8 

3 Kajian Paradigma 
Pendidikan 

√ √ √ √  √ √  √ √  √ 9 

4 Memori, Sejarah dan 
Pendidikan 

 √ √ √  √ √  √ √   7 

5 Multikulturalisme, 
Nasionalisme, dan 
Globalisme 

 √  √  √   √ √   5 

6 Penulisan Akademik untuk 
Jurnal 

√   √ √  √ √  √ √  7 

7 Digitalisasi Pendidikan Sejarah √   √  √  √  √ √ √ 7 

8 Historiografi Pendidikan 
Sejarah 

√    √ √ √  √ √ √ √ 8 

9 Sejarah Publik untuk 
Pendidikan 

√ √ √   √ √  √ √ √ √ 9 

10 Disertasi √    √ √ √ √  √ √ √ 8 
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Gambar 1. Peta Sebaran CPL pada Mata Kuliah 
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BAB VI 

 

PENETAPAN DAN ORGANISASI SEBARAN MATA KULIAH 

PROGRAM STUDI 

 

A. Penetapan Mata Kuliah Program Studi 

Penetapan mata kuliah Program Studi S3 Pendidikan Sejarah didasarkan pada 

pengelompokan bahan kajian dan proyeksi pembentukan mata kuliah berdasarkan 

rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan profil lulusan. Penetapan 

Satuan Kredit Semester (SKS) didasarkan pada kedalaman dan keluasan CPL dan 

tingkat taksonomi pengetahuan. SKS menentukan beban waktu belajar yang 

diberikan kepada mahasiswa untuk menguasan bahan kajian yang telah ditetapkan 

dalam mata kuliah. Berdasarkan landasan tersebut Program Studi S3 Pendidikan 

sejarah menyelenggarakan 10 mata kuliah dengan bobot keseluruhan 49 SKS yang 

tersebar dalam empat semester. Penetapan dan sebaran mata kuliah Program Studi 

S3 Pendidikan Sejarah dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 12. Penetapan mata kuliah program studi 

No Nama Mata Kuliah Alokasi 
SKS 

1 Penelitian Pendidikan Sejarah 3 

2 Kajian Paradigma Pendidikan Sejarah 3 

3 Filsafat Sejarah dan Teori Pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah 3 

4 Memori, Sejarah, dan Pendidikan 3 

5 Multikulturalisme, nasionalisme, dan globalisme 3 

6 Penulisan Akademik untuk Jurnal 2 

7 Digitalisasi Pendidikan Sejarah 2 

8 Historiografi Pendidikan Sejarah 2 

9 Sejarah Publik untuk Pendidikan 2 

10 Disertasi 28 

  51 
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B. Sebaran Mata Kuliah Program Studi 

Susunan mata kuliah / blok per semester Prodi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah UNS adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 13. Susunan Mata Kuliah Prodi Doktor (S3) Pendidikan Sejarah UNS 

Urutan 
MK/ 
Blok 
per 
Smt 

Kode 
MK/ 
Blok 

Nama 
MK/Blok 

Bobot 
SKS 

Bahan Kajian 

Dosen Pengampu Kelengkapan 

Nama Bidang Keahlian Beban RPS 
Silabu

s 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I 

SEJ 

1302 

Kajian 

Paradigma 

Pendidikan 

3 

1. Kajian komparasi pendidikan 
sejarah di Indonesia 

2. Perumusan dan 
pengembangan pendidikan 
sejarah di Abad 21 

1. Prof. Dr. Leo 

Agung S, M.Pd. 

 

2. Dr. Hieronymus 

Purwanta, M.A 

 

3. Dr. Djono, M.Pd. 

Ilmu Pendidikan 

 

 

Pendidikan 

Sejarah 

 

Ilmu Pendidikan 

136 

jam/sem

ester 

√ √ 

SEJ 

1303 

Memori, 

Sejarah, 

dan 

Pendidikan 

3 

1. Analisis kesalingterkaitan 

antara kebudayaan dengan 

pendidikan sejarah 

2. Kajian orientalisme, 

oksidentalisme, dan 

autonomous history dalam 

pendidikan sejarah 

3. Pemikiran tokoh pendidikan 

sejarah Barat dan Indonesia 

1. Prof. Dr. 

Wasino, M.Hum. 

 

2. Prof. Dr. 

Hermanu 

Joebagio, M.Pd. 

 

3. Dr. Susanto, 

M.Hum. 

 

Ilmu Sejarah 

 

 

Sejarah Politik 

Islam 

 

 

Ilmu Sejarah 

136 

jam/se

mester 

√ √ 

SEJ 

1301 

Filsafat 

Sejarah dan 

Teori 

3 

1. Filsafat sejarah dan teori 

pendidikan untuk 

membangun identitas 

1. Prof. Dr. Warto, 

M.Hum 

 

Ilmu Sejarah 

 

 

136 

jam/se

mester 

√ √ 
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Pendidikan 

dalam 

Pembelajar

an Sejarah 

keilmuan pendidikan sejarah 

2. Kelemahan dan kelebihan 

teori sosial untuk eksplanasi 

sejarah 

3. Kajian filsafat dan teori 

pendidikan sejarah 

2. Prof. Dr. 

Sariyatun, M.Pd. 

 

3. Prof. Dr. 

Hermanu 

Joebagio, M.Pd. 

Pendidikan IPS 

 

 

 

Sejarah Politik 

Islam 

SEJ 

1204 

Penulisan 

Akademik 

untuk Jurnal 

2 

1. Budaya dan etika dalam 

penulisan naskah akademik 

2. Rasionalitas diskursif dan 

kerangka logika dalam 

penulisan naskah akademik 

3. Penguatan keahlian teknis 

dan penggunaan perangkat 

pendukung penulisan naskah 

akademik 

1. Prof. Dr. 

Gunarhadi, 

M.A., Ph.D. 

 

2. Prof. Dr. 

Andayani, M.Pd. 

Ilmu Pendidikan 

 

 

 

Bahasa 

 

90 

jam/se

mester 

√ √ 

II 

SEJ 

2305 

Penelitian 

Pendidikan 

Sejarah 

3 

1. Arah penelitian pendidikan 

sejarah 

2. Metodologi penelitian 

pendidikan sejarah 

3. Desain penelitian pendidikan 

sejarah 

1. Prof. Dr. 

Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 

 

2. Prof. Dr. Nunuk 

Suryani, M.Pd. 

 

3. Prof. Dr. 

Hermanu 

Joebagio, M.Pd. 

Pendidikan IPS 

 

 

 

Teknologi 

Pendidikan 

 

Sejarah Politik 

Islam 

136 

jam/se

mester 

√ √ 

SEJ 

2306 

Multikulturali

sme, 

Nasionalism

e, dan 

Globalisme 

3 

1. Teori dan historiografi 

pembentukan identitas sosial 

budaya etnik dan 

keterkaitannya dengan 

bangsa di era globalisasi 

1. Prof. Dr. Warto, 

M.Hum. 

 

2. Prof. Dr. 

Hermanu 

Ilmu Sejarah 

 

 

Sejarah Politik 

Islam 

136 

jam/se

mester 

√ √ 
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2. Kontestasi antara identitas 

etnik, nation, dan 

kosmopolitan 

Joebagio, M.Pd. 

SEJ 

2307 

Digitalisasi 

Pendidikan 

Sejarah 

2 

1. Penggunaan teknologi dalam 

pendidikan dan 

pembelajaran sejarah 

2. Digitalisasi dan visualisasi 

untuk pendidikan dan 

pembelajaran sejarah 

1. Prof. Dr. Andrik 

Purwasito, DEA. 

 

2. Prof. Dr. Nunuk 

Suryani, M.Pd. 

Sejarah 

 

 

Teknologi 

Pendidikan 

90 

jam/se

mester 

√ √ 

SEJ 

2208 

Historiografi 

Pendidikan 

Sejarah(*) 

2 

1. Pendekatan historical 

didactic dalam pembelajaran 

sejarah 

2. Penulisan sejarah untuk 

kepentingan pendidikan 

1. Dr. Akhmad Arif 

Musadad, M.Pd. 

 

2. Dr. Hieronymus 

Purwanta, M.A. 

Manajemen 

Pendidikan 

 

Pendidikan 

Sejarah 

90 

jam/se

mester 

√ √ 

 

SEJ 

2209 

Sejarah 

Publik untuk 

Pendidikan 

(*) 

2 

1. Sejarah publik dan 

popularisasi pendidikan 

sejarah 

2. Sejarah publik sebagai 

edukasi dan konstruksi 

sosial masyarakat 

1. Prof. Dr. 

Wasino, 

M.Hum. 

2. Prof. Dr. Leo 

Agung S, M.Pd. 

Ilmu Sejarah 

 

 

Ilmu Pendidikan 

90 

jam/se

mester 

√ √ 

III SEJ 

3301 

Ujian 

Kualifikasi 
4 

1. Rancangan proposal TIM     

SEJ 

3402 

Seminar 

dan Ujian 

Proposal 

4 

1. Kajian ilmu pendidikan 

2. Kajian metodologi penelitian 

3. Rancangan penelitian 

TIM     

IV 

SEJ 

4401 

Seminar 

Kemajuan 

Riset dan 

Naskah 

Publikasi 

4 

1. Penguasaan keilmuan 

pendidikan 

2. Penguasaan metodologi 

penelitian 

3. Penguasaan bahasa tulis 

TIM     
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dan lisan 

4. Penguasaan analisis data 

V 

SEJ 

5501 

Uji 

Kelayakan 

Naskah 

Disertasi 

dan Karya 

Publikasi 

5 

1. Penguasaan keilmuan 

pendidikan 

2. Penguasaan metodologi 

penelitian 

3. Penguasaan bahasa tulis 

dan lisan 

4. Kemampuan argumentasi 

TIM     

VI SEJ 

6501 

Ujian 

Tertutup 
5 

 TIM     

SEJ 

6402 

Ujian 

Terbuka 

(Promosi 

Doktor) 

6 

 TIM     

Total 49       

 

Keterangan:  
(*) adalah mata kuliah pilihan  
Mahasiswa diwajibkan memilih 1 dari 2 mata kuliah pilihan, jadi mahasiswa harus mengambil 2 SKS dari 4 SKS mata kuliah pilihan.  
Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menempuh minimal 47 SKS dari 49 SKS yang tersedia. 
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C. Deskripsi Mata Kuliah 

a. Filsafat Sejarah dan Teori Pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata  kuliah  Filsafat  Sejarah  dan  Teori  Pendidikan  dalam 

Pembelajaran Sejarah mengkaji  landasan  filsafat  sejarah dan  

teori pendidikan  sejarah  dalam  pembelajaran  sejarah. Melalui  

mata kuliah  ini, mahasiswa  diharapkan  dapat memahami, 

menentukan,  dan  menggunakan  filsafat  dan  teori  sebagai  

landasan  penelitian disertasi. 

Semester : 1 

SKS : 3 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  P1 Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar 

sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

  P3 Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif. 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat 

manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian 

melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 

tarnsdisiplin  dalam rangka menghasilkan penyelesaian 

maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 
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berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

Bahan 

Kajian 

: 1. Arah penelitian pendidikan sejarah 

2. Metodologi penelitian pendidikan sejarah 

3. Desain penelitian pendidikan sejarah 

 

b. Kajian Paradigma Pendidikan 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata  kuliah  Kajian  Paradigma  Pendidikan  Sejarah  mengkaji 

paradigma,  teori,  kurikulum  pendekatan,  strategi,  model 

pembelajaran, media pembelajaran, dan buku  teks, dan bahan 

ajar  yang  berkembang  dalam  ranah  pendidikan  sejarah  

Indonesia.  Melalui  mata  kuliah  ini,  mahasiswa  diharapkan  

mampu merumuskan  paradigma.  teori,  kurikulum  pendekatan,  

strategi, model  pembelajaran,  media  pembelajaran,  dan  buku  

teks,  dan bahan ajar untuk pendidikan sejarah di abad 21. 

Semester : 1 

SKS : 3 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  S2 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

  P1 Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar 

sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

  P2 Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan 

pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif. 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 
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  KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan 

kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan 

dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-

transdisiplin. 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK4 Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, 

strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang 

inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

mutakhir. 

Bahan 

Kajian 

: 1. Kajian komparasi pendidikan sejarah di Indonesia 

2. Perumusan dan pengembangan pendidikan sejarah di Abad 

21 

 

c. Memori, Sejarah, dan Pendidikan 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata kuliah memori, sejarah, dan pendidikan mengkaji 

keterkaitan antara  kebudayaan  dangan  pendidikan,  kajian  

orientalisme, oksidentalisme, dan autonomous history, dan 

keterampilan berfikir kritis (Kochar, Siexas, Michelet). 

Semester : 1 

SKS : 3 

CPL : S2 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

  P1 Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar 

sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

  P2 Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan 

pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif. 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 
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karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan 

kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan 

dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-

transdisiplin. 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

Bahan 

Kajian 

: 1. Analisis kesalingterkaitan antara kebudayaan dengan 

pendidikan sejarah 

2. Kajian orientalisme, oksidentalisme, dan autonomous history 

dalam pendidikan sejarah 

3. Pemikiran tokoh pendidikan sejarah Barat dan Indonesia 

 

d. Penulisan Akademik untuk Jurnal 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata kuliah Penulisan Akademik untuk Jurnal mengkaji  teori dan  

praksis  penulisan  akademik  untuk  jurnal. Melalui mata  kuliah  

ini  

mahasiswa  dapat  mengetahui  dan  menerapkan  budaya  dan  

etika dalam  penulisan  naskah  akademik  rasionalitas  dan  

logika  dalam penulisan akademik untuk jurnal.   

Semester : 1 

SKS : 2 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  P2 Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan 

pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

  P3 Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat 



   

 
Kurikulum Doktor Pendidikan Sejarah 

Universitas Sebelas Maret | 40 
 

manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian 

melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 

tarnsdisiplin  dalam rangka menghasilkan penyelesaian 

maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

Bahan 

Kajian 

: 1. Budaya dan etika dalam penulisan naskah akademik 

2. Rasionalitas diskursif dan kerangka logika dalam penulisan 

naskah akademik 

3. Penguatan keahlian teknis dan penggunaan perangkat 

pendukung penulisan naskah akademik 

 

e. Penelitian Pendidikan Sejarah 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata  kuliah  Desain Penelitian  Pendidikan  Sejarah  mengkaji  

arah, metodologi,  desain,  dan  etika  penelitian  pendidikan  

sejarah. Melalui  mata  kuliah  ini  mahasiswa    dapat  

melakukan  penelitian disertasi  di  bidang  pendidikan  dan  

pembelajaran  sejarah  sesuai dengan metodologi, desain, dan 

etika penelitian.   

Semester : 2 

SKS : 3 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  P1 Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar 

sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

  P3 Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif 
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  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat 

manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian 

melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 

tarnsdisiplin  dalam rangka menghasilkan penyelesaian 

maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

Bahan 

Kajian 

: 1. Arah penelitian pendidikan sejarah 

2. Metodologi penelitian pendidikan sejarah 

3. Desain penelitian pendidikan sejarah 

 

f. Multikulturalisme, Nasionalisme, dan Globalisme 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata  kuliah  Multikulturalisme,  Nasionalisme,  dan  Globalisme 

mengkaji  Teori  dan  historiografi  pembentukan  identitas  sosial 

budaya  etnik dan  keterkaitannya dengan  keniscayaan 

“tergabung” berbagai  etnik  dalam  suatu  bangsa  di  era  

globalisasi  Studi historiografis  tentang  kehidupan  etnik  

minoritas  dalam mengembangkan  identitas  mereka  

berhadapan  dengan  kebijakan nasional dan internasional dalam 

membangun identitas kebangsaan dan  kosmopolitanisme  

(Kontestasi  antara  identitas  etnik,  nation dan kosmopolitan).     

Semester : 2 

SKS : 2 

CPL : S2 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

  P2 Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan 

pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 
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ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif 

  KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan 

kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan 

dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-

transdisiplin. 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

Bahan 

Kajian 

: 1. Teori dan historiografi pembentukan identitas sosial budaya 

etnik dan keterkaitannya dengan bangsa di era globalisasi 

2. Kontestasi antara identitas etnik, nation, dan kosmopolitan 

 

g. Digitalisasi Pendidikan Sejarah 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata  kuliah  Digitalisasi  Pendidikan  Sejarah  mengkaji  proses 

digitalisasi  dan  visualisasi  dalam  pendidikan  dan  

pembelajaran sejarah.  Melalui  mata  kuliah  ini,  mahasiswa  

mampu mengembangkan  media,  bahan  ajar,  model  

pembelajaran,  dan produk  penelitian  dengan  digitalisasi  

sejarah  dan  teknologisasi pendidikan sejarah 

Semester : 2 

SKS : 2 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  P2 Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan 

pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif 

  KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat 
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manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian 

melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 

tarnsdisiplin  dalam rangka menghasilkan penyelesaian 

maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

  KK4 Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, 

strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang 

inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

mutakhir. 

Bahan 

Kajian 

: 1. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran 

sejarah 

2. Digitalisasi dan visualisasi untuk pendidikan dan 

pembelajaran sejarah 

 

 

 

h. Historiografi Pendidikan Sejarah 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata kuliah Historiografi Pendidikan Sejarah mengkaji 

perkembangan penulisan  sejarah  di  bidang  pendidikan  

Sejarah.  

Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami 

pendekatan  

historical  didactic  dan  menciptakan  penulisan  sejarah  untuk  

kepentingan pendidikan.   

Semester : 2 

SKS : 2 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

  P3 Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 
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dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan 

kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan 

dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-

transdisiplin. 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

  KK4 Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, 

strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang 

inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

mutakhir. 

Bahan 

Kajian 

: 1. Pendekatan historical didactic dalam pembelajaran sejarah 

2. Penulisan sejarah untuk kepentingan pendidikan 

 

i. Sejarah Publik untuk Pendidikan 

Deskripsi 

Mata 

Kuliah 

: Mata kuliah Sejarah Publik untuk Pendidikan mengkaji 

pendidikan sejarah untuk publik di luar pembelajaran  sejarah  di  

dalam kelas atau pendidikan formal. Melalui mata kuliah ini 

mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep 

sekarah publik dan popularisasi pendidikan sejarah serta 

menciptakan  konsep  wisata sejarah dan heritage. 

Semester : 1 

SKS : 2 

CPL : S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 
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  S2 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

  P1 Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar 

sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

  KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan 

kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, 

dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk 

penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

kreatif, dan arif. 

  KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan 

makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas 

karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

  KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan 

kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan 

dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-

transdisiplin. 

  KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang 

pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan 

nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

  KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan 

produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui 

masyarakat nasional dan internasional 

  KK4 Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, 

strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang 

inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

mutakhir. 

Bahan 

Kajian 

: 3. Kajian komparasi pendidikan sejarah di Indonesia 

4. Perumusan dan pengembangan pendidikan sejarah di Abad 

21 
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BAB VII 

 

STRATEGI PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 
LULUSAN 

 
 

A. Strategi pemenuhan CPL Program Studi 

1. Penerapan Model Pembelajaran Inovatif berorientasi kepada mahasiswa, 

riset, dan produktivitas 

Strategi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S3 

Pendidikan Sejarah dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran case 

study dengan pendekatan riset untuk mendorong pemenuhan CPL, efisiensi lama 

studi dan produktivitas luaran akademik dari mahasiswa. Pelaksanaan model 

pembelajaran berbasis kasus (case method) mempertimbangkan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Mahasiswa memiliki peran utama dalam memecahkan kasus 

b. Kasus bersumber dari problematika yang nyata  

c. Mahasiswa melakukan analisis terhdap kasus untuk memberikan solusi, 

rekomendasi solusi melalui diskusi kelompok untuk menguji dan 

mengembangkan rancangan solusi 

d. Mahasiswa berdiskusi secara aktif, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator 

yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi, 

memberikan pertanyaan, dan observasi. 

Pemilihan kasus/problematika difokuskan pada permasalahan kontemporer 

yang dihadapi oleh guru/peserta didik/pemangku kepentingan dalam ranah 

pendidikan sejarah. Dasar pertimbangan dari pencarian solusi permasalahan 

bersumber dari budaya luhur bangsa/kearifan loka/sejarah lokal melalui pendekatan 

intimasi kritis dari teori/konsep yang sudah ada sebelumnya. Pelaksanaan 

didasarkan pada paradigm students centered learning dengan mengedepankan 

kebutuhan dan kepentingan mahasiswa. Tujuan utama dalam proses pembelajaran 

diarahkan pada peningkatan progress penyusunan disertasi/penelitian dengan 

demikian struktur dan sebaran mata kuliah dalam setiap semester didesain secara 

prosesual mulai dari landasan filsafat, metodologi penelitian, studi kasus, penulisan 

artikel, hingga menuju penulisan disertasi. Gambaran dari penerapan metode 

inovatif berorientasi kepada mahasiswa, riset, dan produktivitas dapat dilihat pada 

bagan berikut ini: 
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2. Penilaian autentik/outcome based assessment berbasis portfolio 

Pembelajaran di Prodi S3 Pendidikan Sejarah didesain dengan 

mengedepankan progress kemajuan mahasiswa. Pada semester 1, mata kuliah 

yang ditetapkan didesain untuk mendorong mahsiswa untuk menemukan 

permasalahan empiris, memperkuat landasan filosofis, teoretik, dan konseptual 

sebagai bekal penelitian disertasi. Pada semester 2, mata kuliah yang ditetapkan 

Prodi S3 Pendidikan Sejarah didesain untuk mendukung penyusunan metodologi 

penelitian dan pendalaman keilmuan mahasiswa sebagai bekal menyusun disertasi. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada Kurikulum Prodi S3 

Pendidikan Sejarah yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). RPS yang telah disusun oleh dosen kemudian 

divalidasi oleh Kepala Program Studi sebagai bentuk monitoring dari perencanaan 

pembelajaran di Prodi S3 Pendidikan Sejarah. Evaluasi dan Monitoring dilaksanakan 

secara berkesinambungan, dosen wajib menyusun BAP Perkuliahan, UTS, dan 

UAS. Penilaian diutamakan dalam bentuk portfolio proses dan pamer dari 

mahasiswa untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran 

mahasiswa dan penilaian autentik. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara 

serentak pada tengah dan akhir semester. Dosen berkewajiban menilai dan 

memasukkan nilai di sistem siakad.uns.ac.id. Integrasi PkM dalam pembelajaran 

dilaksanakan dengan memasukkan produk hasil penelitian sebagai bahan ajar 

perkuliahan. Selain itu, integrasi PkM Prodi S3 Pendidikan Sejarah tampak pada 

metode pembelajaran yang bersifat kausistik dan project based learning. Bukti dari 

integrai PkM tampak pada rumusan Rencana Pembelajaran Semester yang disusun 

oleh DTPS Prodi S3 Pendidikan Sejarah. Suasana akademik yang dibangun di Prodi 

S3 Pendidikan Sejarah dilaksanakan dengan mengedepankan ACTIVE yang 

mendasari hubungan antara dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan. 
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B. Road map pencapaian CPL Program Studi 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 CPL Profil Lulusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CPL 1 

CPL 2 

CPL 3 

CPL 4 

CPL 5 

CPL 6 

CPL 7 

CPL 8 

Dosen atau guru dengan keilmuan dan 

keahlian sub-spesifik di bidang Pendidikan 

sejarah 

Pengembang dan peneliti ahli dengan 

keterampilan sub-spesifik di bidang 

Pendidikan dan pembelajaran sejarah 

Disertasi 

Filsafat Sejarah & Teori 

Pendidikan 

Kajian Paradigma 

Pendidikan Sejarah 

Memori, Sejarah, dan 

Pendidikan 

Penulisan Akademik untuk 

Jurnal 

Penelitian Pendidikan 

Sejarah 

Multikulturalisme, 

Nasionalisme, & Globalisme 

Digitalisasi Pendidikan 

Sejarah 

Historiografi Pendidikan 

Sejarah 

Sejarah Publik untuk 

Pendidikan 
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BAB VII 

 

PENUTUP 
 

Sebagaimana telah disusunnya dokumen Kurikulum S3 Pendidikan Sejarah 

FKIP UNS, diharapkan kurikulum ini dapat menjadi pedoman sekaligus acuan bagi 

dosen pengampu mata kuliah di lingkungan S3 Pendidikan Sejarah dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran. Melalui dokumen kurikulum ini 

diharapkan kualitas perangkat pembelajaran dapat terstandar dan mendorong 

terjaminnya kualitas pendidikan dan pembelajaran di lingkungan S3 Pendidikan 

Sejarah pada khususnya, dan Universitas Sebelas Maret pada umumnya, serta 

menghasilkan lulusan yang sejalan dengan visi misi program studi, fakultas, dan 

universitas. 
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LAMPIRAN 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

PRODI DOKTOR PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UNS
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 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

  

Identitas Mata Kuliah Identitas  dan Validasi   Nama Tanda Tangan 

Kode Mata Kuliah : SEJ1301 Dosen Pengembang RPS : Prof. Dr. Warto, 

M.Hum. 

Prof. Dr Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 

Prof. Dr. Nunuk 

Suryani, M.Pd. 

 

Nama Mata Kuliah : Filsafat Sejarah dan Teori Pendidikan dalam 

Pembelajaran Sejarah 

    

Jenis Mata Kuliah 

(Wajib/pilihan) 

: Wajib Koord. Kelompok Mata 

Kuliah 

: Prof. Dr. Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 

 

Semester : 1 (satu)     

Bobot Mata kuliah (sks) : 3     

a. Bobot tatap muka : 2     

b. Bobot Praktikum :      

c. Bobot praktek lapangan : 1     

d. Bobot simulasi 

 

:      

Mata Kuliah Prasyarat :  Kepala Program Studi : Prof. Dr. Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 

 

       

Tanggal :  Perbaikan ke2 :  Tanggal: 22-8-2021 
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Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Mata Kuliah 

 

Kode CPL  Unsur CPL 

S 1 : Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

P1 

P2 

:  Menguasai filsafat.ilmu pendidikan dan teori belajar sebagai dasar pengembangan dan implementasi pedagogik. 

Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

KU1 

 

 

KU2 

 

KU3 

 

: Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya 

desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif. 

Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas karyanya 

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional 

atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. 

Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan 

mengikutsertakan aspek keekonomian melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau tarnsdisiplin dalam rangka 

menghasilkan penyelesaian maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni. 

KK2 

 

KK3 

 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan produk-produk 

terkait, original dan teruji serta diakui masyarakat nasional dan internasional 

Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia. 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) 

: Mahasiswa dapat memahami, menentukan dan menggunakan filsafat dan teori sebagai landasan penelitian disertasi 

   

Bahan kajian (subject 

matters) 

: 1. Arah penelitian pendidikan sejarah 

2. Metodologi penelitian pendidikan sejarah 

3. Desain penelitian pendidikan sejarah 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Filsafat Sejarah dan Teori Pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah mengkaji landasan filsafat sejarah dan teori 

pendidikan sejarah dalam pembelajaran sejarah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

menentukan, dan menggunakan filsafat dan teori sebagai landasan penelitian disertasi. 

Basis Penilaian  Pengetahuan, 

Partisipatif 
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D. Laporan Penelitian 

1. Pengembangan Aplikasi Mobile Learning Living History untuk Pembelajaran Sejarah Berkerangka Technological, 

Pedagogical, and Content Knowledge dalam Meningkatkan Keterampilan Metakognitif Siswa SMA sebagai Upaya 

Penguatan Daya Saing Bangsa di Era Society 5.0 
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Centered Learning melalu Pembelajaran Saintifik-Reflektif untuk meningkatkan Memori Kolektif, Kepekaan Sosio-

Ekologis, dan Visi Altruistik Siswa SMA di Surakarta sebagai Upaya Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa 
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Tahap 

Kemampuan 

akhir/ Sub-

CPMK 

(kode CPL) 

Materi Pokok 
Referensi 

(kode dan halaman) 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu Pengalaman Belajar 

Penilaian* 

Lurin

g 
Daring 

Basis 

penilian 

Teknik 

penilaian 

 

Indikator, kriteria, 

(tingkat taksonomi)  

Bobot 

penilaian 

Instrumen 

penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1 

 

 

 

 

Memhami 

Landasan 

Filsafat 

penelitian 

pendidikan 

sejarah 

 . 

Pengertian 

filsafat, 

sejarah, dan 

filsafat sejarah 

 

Filsafat 

sejarah 

spekulatif  dan 

filsafat sejarah 

kritis. 

 

Lima Aliran 

Filsafat 

Sejarah dan 

Kekuatan 

kekuatan 

penggerak 

proses sejarah 

 

Fakta, 

Pernyataan 

mengenai 

Fakta, dan 

Kebenaran 

dlm 

pengkajian 

penelitian 

pendidikan 

sejarah 

A 

1,3,8 

 

 

 

 

 

 
A 
1,2,3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
7.8.9,10,11   

 
 
 
 
 

 
A.2,8,10,11 
 

 V 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  

3x 

100 

menit 

 

 

 

2x 

100 

menit 

Tim  Base project   
Mahasiswa mencari 

dan membaca 

literature sebagai 

bahan diskusi dalam 

kelompok dan 

dipresentasikan ttg 

1. Pengertian 

filsafat,sejarah, 

dan filsafat 

sejarah 

2. Filsafat sejarah 

spekulatif dan 

filsafat sejarah 

kritis. 

3. Lima Aliran 

Filsafat sejarah 

dan Kekuatan- 

kekuatan 

penggerak proses 

sejarah. 

4. Menganalisis 

fakta, 

pernyataan 

mengenai fakta, 

dan kebenaran 

dlm pengkajian 

penelitian 

pendidikan 

sejarah 

Aktivitas 

Partisipatif 

Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

mandiri 

,kmd 

presentasi 

di kelas 

Observasi 

Protofolio 

perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junal potofolio 

Mahasiswa mampu 

menganalisis 

penegrtian filsafat, 

sejarah dan filsafat 

sejarah (C4) 

 

Menganalisis 

perbedaan Filsafat 

sejarah spekulatif dan 

filsafat sejarah kritis 

(C4) 

 

 

Mampu 

mengevaluasikekuatan 

aliran aliran fisafat 

sejarah sebagi 

penggerak orose 

sejarah (C5). 

 

 

 

 

Mahsaiswa mampu 

menganalisis 

perbedaan dan 

pentingnya fakta dan 

kebenaran dalam 

penelitian pendidikan 

sejarah dan 

dituangkan dalam 

makalah. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Lembar 

Keaktifan 

Partisipasi 

(penilaian 

proses). 

 

Jurnal 

Pembelaja

ran 

Mahasisw

a 

(penilaian 

proses), 

 

 

 

Rubrik 

Peneilaian 

Presentasi 

kelompok 

 

 

 

 

Hasil 

Proyek 

penerapaa

n teori 

pendidika

n dalam 

rancangan 

penelitian 

pendidika

n 
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 Mahasiwa 

memahami 

berbagai 

teori 

pendidikan  

    

 

 

Mahasiswa 

mampu 

menganalisi 

Teori 

Pendidkan 

dalam  

penelitian 

Pendidikan 

Sejarah. 

 

 

Mahasiswa 

dapat 

menerapkan 

teori 

pendidikan 

dalam 

rancangan 

Peneltian 

pendidikan 

Sejarah  

 

 

 

 Teori 

pendidikan    

 

  

 

 

Teori 

Pendidkan 

dalam  

penelitian 

Pendidikan 

Sejarah. 

 

  

 

 

 

 

 

Implementasi 

teori pendidkan 

Peneltian dalam 

penelitian 

pendidikan 

Sejarah  

 

 

 

B 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

B 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1-17 

D.1-2 

 V 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

3X100 

 

 

 

 

 

 

2 X 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3X100 

Mahasiswa secara 

mandiri review jurnal 

dan referensi  . 

FGD 

 

 

 

Mahasiswa review 

literatur. 

FGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiwa 

merencanakan desian 

penelitian pendidikan 

sejarah berbasis 

filsafat dan teori 

pendidikan yang 

diminati 

Aktivitas 

partisipatif

. 

Kognitif. 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

partisipatif

. 

Kognitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Proyek 

Pengamatan. 

Portofolio 

 

 

 

 

 

 

Potofolio 

 

 Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Proyek 

 

 

Mahsaiswa mampu 

menganalisis berbagai 

teori pendidikan(C4) 

 

 

 

 

Mahasiswa menganilis 

pentingnya teori 

pendidikan dalam 

penelitian pendidikan 

sejarah (C4) 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menerapkan pilihan 

teori pendidikan dalan 

perencanan penelitian 

pendidikan sejarah 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

tugas 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

tugas 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

Draf 

Proposal 
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Lampiran 1 .Rubrik penilaian observasi 

 

Mata Kuliah  : 

Kelas   : 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

 

No Nama Mhs Kriteria Nilai akhir 

 

  Rasa ingin 

tahu 

Keaktifan Kerjasama Tanggung 

jawab 

Kejujuran Kesopanan  

         

         

         

Skala: A (85-100): Sangat baik 

           B (70-84)  : Baik 

           C (60-69)  :Cukup 

           D (50-59)  :Kurang 

           E (0-49)    :Sangat kurang 
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Lampiran 2 .  . Instrumen Penilaian Partisipasi menyusun makalah   dan presentasi 

 

Mata Kuliah  : 

Kelas   : 

Nama Kelompok : 

Anggota kelompok : 

 

Rubrik Penskoran makalah dan presentasi 

No Aspek penilaian Kriteria penilaian Bobot Nilai (1-10) Bobot*Nilai 

1 Materi analisis kasus - Kelengkapan deskripsi kasus  

- Sajian analisis jelas, sistematis, 

terstruktur 

- Referensi cukup dan up to date 

 

10 

15 

 

15 

 

  

  

2 Kemampuan presentasi - Kejelasan penyampaian materi 

presentasi 

- Kemampuan komunikasi verbal 

- Manajemen waktu 

 

10 

 

5 

5 

 

  

3 Kemampuan menjawab 

pertanyaan 

- Ketepatan jawaban 

- Penguasaan materi 

 

15 

15 

  

Nilai akhir: bobot x nilai 

                          10 
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Rubrik penskoran partisipasi anggota kelompok 

 

No. Kriteria 
Skor 

D (0-59) C (60-69) B (70-84) A (85-100) 

1 Kontribusi penyampaian 

presentasi 

Tidak hadir dan 

berkontribusi dalam 

penyampaikan presentasi 

Hadir dan tidak 

berkontribusi dalam 

menyampaikan materi 

Menyampaikan materi 

presentasi kurang terstruktur 

dan sistematis  

Menyampaikan materi 

presentasi secara terstruktur 

dan sistematis 

2 Relevansi topik Tidak hadir dalam 

presentasi 

Menyampaikan materi 

terlalu pendek dan tidak 

memberikan wawasan lebih 

jauh terkait topik 

Menyampaikan materi 

cukup lengkap dan 

memberikan wawasan 

terkait topik 

Menyampaikan materi 

secara komprehensif, 

lengkap dan memberikan 

wawasan lebih jterkait topik 

3 Ekspresi gagasan Tidak hadir dalam 

presentasi 

Tidak mengekspresikan 

pendapat atau ide yang  

jelas; tidak ada 

hubungannya dengan topik 

yang didiskusikan. 

Pendapat dan ide-ide 

dinyatakan dengan jelas; 

hanya sesekali 

keluar topik 

Mengungkapkan pendapat 

dan ide-ide secara 

komprehensif dan jelas 

yang berhubungan dengan 

topik 

4 Inisiatif dan kecepatan Tidak hadir dalam 

presentasi 

Tidak berinisiasi 

menanggapi pertanyaan 

yang muncul; menjawab 

ketika ditunjuk. 

Menanggapi sebagian besar 

pertanyaan yang muncul.  

Menunjukkan inisiatif yang 

baik menanggapi seluruh 

pertanyaan yang muncul 

dan memotivasi anggota 

kelompok lain menanggapi.  

5 Kontribusi Menjawab 

pertanyaan 

Tidak hadir dalam 

presentasi kelompok 

Tidak melakukan upaya 

untuk berpartisipasi dalam 

diskusi; tampak acuh tak 

acuh 

Mencoba menjawab 

pertanyaan yang muncul 

tetapi jawaban kurang tepat. 

Menyadari kebutuhan 

kelompok diskusi; sering 

mencoba menjawab 

pertanyaan yang muncul; 

menyajikan dengan jelas 

jawaban atas pertanyaan 

yang muncul. 

 

Pedoman penilaian 

Nilai akhir = Skor kriteria 1+2+3+4+5  

                          5 
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Lampiran 3 Komponen Penilaian Proposal  ( Tugas Mandiri) 

 
No 

 
Aspek Penilaian 

 
Uraian 

Nilai 

( Skala 0 – 100 ) 

I. Kualitas 

1. Bahasa, ketepatan, dan kejelasan 
redaksi 

     

2. Sistematika dan format tulisan dan 
teknik sitasi 

     

3. Keruntutan  Latar belakang dan 
kesesuain dengan permasalahan yang 
dikaji 

     

4. Perumusan Masalah      

5. Penyesunan tinjuan Pustaka dan 
kerangkan berfikir 

     

6.  Ketepatan metode penelitian       

7. Keaslian/ turnitin      

II. Presentasi/Penampila 

8. Kelancaran presentasi      

9. Sikap ilmiah dan kemampuan diskusi 
/beragumentasi 

     

10. Penguasaan materi      

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Identitas Mata Kuliah  Identitas dan Validasi Nama Tanda Tangan 
Kode Mata Kuliah :  Dosen Pengembang RPS : Dr. H. Purwanta, M.A. 

   Prof. Dr. Wasino, M. Hum. 
Nama Mata Kuliah : Historiografi Pendidikan Sejarah   

Bobot Mata Kuliah (sks) : 2 Koord. Kelompok Mata Kuliah : Dr. H. Purwanta, M.A. 
Semester : 2   

Mata Kuliah Prasyarat : - Kepala Program Studi : Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 

KODE CPL UNSUR CPL 

S1 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

P3 Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi pembelajaran berbasis falasah ilmu pendidikan. 

KU1 Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau 

inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif 

KU2 Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil kajian atas karyanya berdasarkan kaidah, tata 
cara, dan etika ilmiah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

KK1 Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan kearifan budaya peradaban nusantara sebagai landasan dalam pendalaman dan 
perluasan IPTEKS dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-transdisiplin. 

KK2 Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

KK3 Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan produk-produk terkait, original dan 
teruji serta diakui masyarakat nasional dan internasional 

KK4 Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran dalam bidang 
pendidikan sejarah yang inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir. 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI Pendidikan Sejarah 
FAKULTAS KIP 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 



CP Mata kuliah (CPMK) : Mahasiswa mampu: 
1. Historiografi dalam Pendidikan sejarah 
2. Historiografi Pendidikan Indonesia masa kolonial 
3. Historiografi Pendidikan Indonesia masa Presiden Soekarno. 
4. Historiografi Pendidikan Indonesia masa Presiden Soeharto 
5. Historiografi Pendidikan Indonesia masa Reformasi 

6. Memahami kedudukan dan fungsi buku teks dalam pembelajaran sejarah. 
7. Faktor-faktor produksi buku teks. 

 

Bahan Kajian Keilmuan : 1. Pendekatan historical didactic dalam pembelajaran sejarah 
  2.    Penulisan sejarah untuk kepentingan pendidikan 

 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Historiografi Pendidikan Sejarah mengkaji perkembangan penulisan sejarah di bidang pendidikan Sejarah. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu 

memahami kedudukan dan fungsi buku teks, serta menciptakan penulisan sejarah untuk kepentingan pendidikan. 
 
 

Daftar Referensi : 1. Apple, M. W. (1993). Official Knowledge: Democratic Education in A Conservative Age. London: Routledge. 
2. Mahmood, Khalid. (2006). “The Process of Textbook Approval: A Critical Analysis” pada Bulletin of Education & Research June 2006, Vol. 28, No. 1, pp.1-22. 
3. McCarthy, T. (2009). Teori Kritis Jurgen Habermas (Nurhadi, Trans.). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 
4. Nordholt, H. S. (2004). De-colonising Indonesian Historiography. Paper presented at the the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture 

series ‘Focus Asia’ Sweden. 

5. Nordholt, H. S., Bambang Purwanto and Ratna Saptari (Ed.), (2008). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
6. Pingel, F. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision (2nd revised and updated ed.). Paris: UNESCO. 
7. Purwanto, B. (2006). Gagalnya Historiografi Indonesia?!. Yogyakarta: Ombak. 
8. Sitepu, B.P.. (2005). “Memilih Buku Ajar”. Artikel pada Jurnal Pendidikan Penabur - No.04 / Th.IV / Juli 2005 
9. Suryaman, Maman. (2007). Dimensi-Dimensi Kontekstual di Dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia. Paper diunduh dari 

http://journal.uny.ac.id/index.php/ diksi/article/view/147 
10. White, H. (2008). The Historical Event. Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 19(2), 9-34. 
11. White, H. (1984). “The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory”. History and Theory, Vol. 23, No.1 (Feb., 1984), 1-33. 
12. Wood, M. (2005). Official History in Modern Indonesia: New Order Perceptions and Counterviews. Leiden: Koninklijke Brill NV. 

http://journal.uny.ac.id/index.php/


 

 
 

Tahap 

 
Kemampuan akhir 

 
Materi Pokok 

 
Referensi 

Metode Pembelajaran  
Waktu 

 
Pengalaman Belajar 

Penilaian* 

Luring Daring Indikator/kode CPL 
Teknik penilaian 

dan bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 
Memahami peta kajian 
Historiografi Pendidikan 

1. RPS 1,2,3,6 Luring  100 Menjelaskan alur dan target 
perkuliahan. 

KK2 Penilaian otentik (5) 

 

2 
Kedudukan Buku Teks 
dalam Sistem Pendidikan 

1. Sistem Pendidikan 
2. Sistem Pembelajaran 
3. Kedudukan dan fungsi 

Buku Teks 

1,2,3,8,9 Luring  100 Mendiskusikan tujuan 
pendidikan sejarah, kurikulum 
dan buku teks. 

KK2 Penilaian otentik (10) 

 

3 
Sistem Produksi buku 
teks 

1. Sistem produksi zaman 
Presiden Soekarno 

2. Sistem Produksi zaman 
Presiden Suharto. 

3. Sistem Produksi zaman 
Reformasi 

8,12 Luring  100 Mendiskusikan perkembangan 
system produksi buku teks: 
latar belakang, bentuk, dan 
konsekuensinya. 

KK2 Penilaian otentik (10) 

 
 

4 

Historiografi Pendidikan 
Indonesia 

1. Kajian ideologis 
2. Kajian etnisitas 

4,5,7,10, 
11,12 

 Daring 400 Memetakan kajian historiografi 
pendidikan Indonesia 

KK2 Penilaian diskusi dan 
paper (10) 

5 UTS     100   Tertulis (15) 

6 Historiografi Pendidikan 
Indonesia 

1. Kajian politik 
2. Kajian kemiliteran 
3. Kajian kultural 
4. Kajian gender 

Artikel 
jurnal 

Luring (200) Daring (500) 700 Memetakan kajian historiografi 
pendidikan di Asia, Australia, 
Eropa, Amerika dan Afrika 

KK2 Penilaian diskusi dan 
paper (30) 

7 UAS     100   Tertulis (20) 

*Kriteria Penilaian terlampir 



LAMPIRAN 
 

Contoh Kode Capaian Pembelajaran Lulusan 
 

Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum untuk Program Sarjana 
Sesuai Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentan Stadar Nasional Pendidikan Tinggi 
A. Rumusan Sikap 

Kode 
CPL 

Unsur CPL (Rumusan Sikap) 

S-1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkansikap religius 

S-2 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaandalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral,dan etika 

S-3 
berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 
dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S-4 
berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

S-5 
menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, sertapendapat 
atau temuan orisinal orang lain 

S-6 
bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan 

S-7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S-8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S-9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

S-10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahan 

 
B. Rumusan Keterampilan Umum 
B1. Program Doktor 

Kode CPL Unsur CPL (Rumusan Keterampilan Umum) 

KU-1 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, 
original, dan teruji. 

KU-2 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam 
bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. 

KU-3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang 
bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan 
nasional dan internasional. 



Catatan: 
 

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permenristekdikti Nomor 44 
Tahun 2015) paling sedikit memuat: 
a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 
b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan; 
d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 
e) metode pembelajaran; 
f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 
g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa selama satu semester; 
h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 
i) daftar referensi yang digunakan. 

 

Penjelasan masing-masing komponen: 

a) Nama program studi : Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/ 
pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh 
Kementerian 

Nama dan kode, 
semester, sks mata 
kuliah/modul 

: Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan. 

Nama dosen pengampu : Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh 
suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas parallel. 

b) Capaian pembelajaran 
lulusan yang dibebankan 
pada mata kuliah (CPMK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Kemampuan akhir yang 
direncanakan di setiap 
tahapan pembelajaran 
(Sub-CPMK) 

d) Bahan Kajian (subject 
matter) atau Materi 
Pembelajaran 

: CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian 
pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, 
terdiri dari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan 
pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah 
dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada 
beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu 
mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi 
kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. 
Beberapa butir CPL yanga dibebankan pada MK dapat direformulasi 
kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK 
dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah 
(CPMK). 

: Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau 
istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran 
mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara). Rumusan CPMK 
merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. 

: Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian 
atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. 
Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian 
dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh 
program studi. 
Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, 
modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku 
referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang 
setara. 
Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian 
dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih 
fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan 
materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari 
beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa 
dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang 
keilmuan atau bidang keahlian tersebut. 
Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan mem- 
perhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi 
pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel-1). Materi pembelajaran 



sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai 
dengan perkembangan IPTEK. 

e) Metode Pembelajaran : Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada 
keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan 
dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk 
pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang 
setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk 
pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran 
berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 
kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 
proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran 
lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan. 
Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar 
mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot 

f) Waktu : Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang 
diperlukan sesuai dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu 
selanjutnya dikonversi dalam satuan sks, dimana 1 sks setara 
dengan 170 menit per minggu per semester. Sedangkan 1 semester 
terdiri dari 16 minggu termasuk ujian tengan semester (UTS) dan 
ujian akhir semester (UAS). 
Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan 
pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata- 
rata mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan 
melalui pengalaman belajar yang dirancang pada tahap 
pembelajaran tersebut. 

g) Pengalaman belajar 
mahasiswa dalam 
bentuk tugas 

 
 
 
 

h) Kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian 

: Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam des-kripsi 
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, 
adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam 
tugas-tugas agar mahasiswa mampu men-capai kemampuan yang 
diharapkan di setiap tahapan pem-belajaran. Proses ini termasuk di 
dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar 
mahasiswa. 

: Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 
dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria 
menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah 
tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur- 
unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot 
penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan 
persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai 
keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah. 

i) Daftar referensi : Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai 
sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah. 
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d. Bobot simulasi : 1     
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Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Mata Kuliah 

Kode CPL  Unsur CPL 

S1  Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

S2  Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

P1  Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar sebagai dasar pengembangan dan implementasi 

pedagogik. 

P2  Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

P3 : Menguasai berbagai pendekatan, metode, strategi pembelajaran berbasis falsafah ilmu pendidikan. 

KU1 : Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat 

digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif; 

KU2  Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil 
kajian atas karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah diterbitkan di jurnal nasional 
terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan 
dalam forum internasional 



KK1  Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan kearifan budaya peradaban nusantara sebagai 
landasan dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang pendidikan dan pembelajaran 
sejarah melalui riset multi-transdisiplin. 

KK2  Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan 
teruji seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya dan 
peradaban Indonesia 

KK3 : Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 

pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

mutakhir 

KK4  Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan 

media pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang inovatif dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi mutakhir. 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) 

: Mahasiswa mampu mengelaborasi paradigma baru pendidikan sejarah yang berkembang di dunia 

internasional untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah di Indonesia untuk kemajuan kebudayaan 



 
  nasional berdasar Pancasila, baik pada kurikulum, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, maupun media 

pembelajaran. 

Bahan kajian (subject 

matters) 

: 1. Kajian komparasi teori, pendekatan, strategi, kurikulum, konsepsi, bahan ajar, dan praksis 
pendidikan sejarah di Indonesia 

  2. Perumusan dan pengembangan teori, pendekatan, strategi, kurikulum, konsepsi, bahan ajar, dan 

praksis untuk pendidikan sejarah di abunad 21 

 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Kajian Paradigma Pendidikan Sejarah mengkaji continuity and change, paradigma, teori, 

kurikulum pendekatan, strategi, model pembelajaran, media pembelajaran, dan buku teks, dan bahan ajar 

yang berkembang dalam ranah pendidikan sejarah Indonesia sebagai tanggapan atas perkembangan ilmu 

pengetahuan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan paradigma. teori, 

kurikulum pendekatan, strategi, model pembelajaran, media pembelajaran, dan buku teks, dan bahan ajar 

untuk pendidikan sejarah di abad 21. 

   

Basis Penilaian  Diskusi, Presentasi, Artikel 
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DOI: 10.1080/16823206.2013.877352 
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Tahap 

 

Kemampuan 
akhir/ Sub- 

CPMK 
(kode CPL) 

 

 
Materi Pokok 

 
Referensi 
(kode dan 
halaman) 

Metode 
Pembelajaran 

 

 
Waktu 

 
 

Pengalaman 
Belajar 

Penilaian* 

 
Luring 

 
Daring 

Basis 
penilaian 

Teknik 
penilaian 

Indikator, 
kriteria, 
(tingkat 
taksonomi) 

Bobot 
penilaian 

Instrumen 
penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1 
Memahami 

karakteristik 

Kurikulum 

behavioristik 

Kurikulum 
Pelajaran 
Sejarah 
Sekolah 
Menengah 

1,4,6 √ √ 300 
menit 

Mahasiswa 
berdiskusi 
tentang 
Kurikulum 2013 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 5% Rubrik 

2 Menjelaskan 

kekuatan 

dan 

kelemahan 

Kurikulum 
Pelajaran 
Sejarah 
Sekolah 
Menengah 

1,4,6 √ √ 600 
menit 

Mahasiswa 
berdiskusi 
tentang 
Kurikulum 2013 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

 kurikulum            

 pendidikan            

 sejarah            

 Indonesia            

 masa kini            

3 Menemukan 

alternatif 

bangun 

kurikulum 

pendidikan 

Kurikulum 
Pelajaran 
Sejarah 
Sekolah 
Menengah 

1,4,6 √ √ 600 
menit 

Mahasiswa 
berdiskusi 
tentang 
alternatif 
pengembangan 
Kurikulum 2013 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

 sejarah yang            

 cocok untuk            

 tantangan            

 Indonesia            

 kontemporer            



 
4 Analisis isi 

fenomena 
historis: 
Continuity or/ 
and Change? 

Konsep 
Continuity 
and Change 
dalam 
sejarah 

2,3,4,5,6,7, 

8,9 

√ √ 600 

menit 
Mahasiswa 
berdiskusi 
mengkritisi 
narasi sejarah 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

5 Analisis 
fenomena 
historis: Dari 
luar atau 
dalam? 

Pendekatan 
Ilmu sosial 

2,3,4,5,6,7, 

8,9 

√ √ 600 

menit 
Mahasiswa 
berdiskusi 
mengkritisi 
narasi sejarah 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

6 Analisis 
fenomena 
historis: Kita 
atau mereka? 

Sejarah dan 
Kekuasaan 

2,3,4,5,6,7, 
8,9 

√ √ 300 
menit 

Mahasiswa 
berdiskusi 
mengkritisi 
narasi sejarah 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

7 Pembelajaran 
sejarah: 
Analisis atau 
hapalan? 

Pendekatan 
Ilmu sosial 
dalam 
pembelajaran 
sejarah 

2,3,4,5,6,7, 

8,9 

√ √ 600 

menit 
Mahasiswa 
mengkritisi 
pendekatan 
pembelajaran 
sejarah di 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

8 Literasi 
sejarah di Era 
Digital 

Literasi 
digital 

2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11, 

12 

√ √ 600 
menit 

Mahasiswa 
mengkritisi 
pendekatan 
pembelajaran 
sejarah di 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

9 Menyatukan 
pembelajaran 
sejarah 
dengan 
teknologi 
informasi 

TPACK 2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11, 
12,13 

√ √ 600 

menit 
Mahasiswa 
mengkritisi 
pendekatan 
pembelajaran 
sejarah di 
Indonesia 

Diskusi dan 
Presentasi 

Otentik Analisis 10% Rubrik 

Artikel Jurnal (15%) 

Instrumen penilaian terlampir 



Rubrik Keaktifan Individu Dalam Diskusi Kelas 

 
Nama: NIM: 

 

No Aspek yang dinilai Keterangan Nilai 

1. Bertanya   

2. Menyanggah jawaban   

3. Kesesuaian dengan topik kajian   

4. Cara menyampaikan pendapat   

5. Antusiasme mengikuti 

pembelajaran 

  

 

 

 
Rubrik Keaktifan Individu Dalam Diskusi Kelas 

 
Nama: NIM: 

 

No Aspek yang dinilai Keterangan Nilai 

1. Bertanya   

2. Menyanggah jawaban   

3. Kesesuaian dengan topik kajian   

4. Cara menyampaikan pendapat   

5. Antusiasme mengikuti 

pembelajaran 

  



RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI 
 

Kelompok: 
 

Anggota: 
 

Judul: 
 

Pembuat Laporan: (Nama dan NIM teman yang menilai presentasi) 
 

Kesiapan 
1. Apakah kelompok yang presentasi siap dengan 

semua anggotanya? 

2. Apakah file yang akan dipresentasikan siap untuk 
dimainkan? 

 

 
Presentation materials 

1. Apakah huruf-huruf cukup besar untuk dilihat dari 
bangku paling belakang? 

2. Apakah kekontrasan huruf dengan latar 
belakangnya cukup jelas? 

3. Apakah disertai ilustrasi/gambar untuk menambah 
daya tarik audience? 

4. Apakah presentasi berupa kalimat pendek/ kata? 

 
 
 

Kejelasan 

1. Apakah presenter (teman yg presentasi) 
menjelaskan atau hanya baca kalimat di slide 
presentasi? 

2. Apakah presentasi memberi kejelasan akan 
permasalahan atau justru membingungkan? 

3. Apakah presentasi dilakukan runtut atau 
melompat- lompat? 

4. Apakah alur pemikiran kelompok dapat diikuti 
dengan jelas? 

5. Apakah penjelasan memperoleh perhatian teman 
sekelas? 

 

Partisipasi kelas & Respon 

1. Pertanyaan apa saja yang muncul? 
2. Bagaimana kelompok presenter merespon 

pertanyaan yang muncul: apakah diskusi dulu 
sebelum menjawab, apakah jawabannya 
meyakinkan bagi penanya? Apakah terjadi 
perdebatan antara penanya dan jawaban yang 
diberikan? 



Kelompo
k: 

 

Judul: 
 

Anggota: 
 

Pembuat Laporan: 
 

 
 

Kesiapan 

 

 
 

 
Presentation materials 

 

 
 
 

Kejelasan 

 

 
 
 
 
 

Partisipasi kelas & Respon 

 



 

RUBRIK PENILAIAN PAPER PARADIGMA PENDIDIKAN SEJARAH 
 

Nama Kelompok: 
 

Katego
ri 

85-
100 

70-84 60-69 < 
60 

Format penulisan Mengikuti kaidah yang 
ditentukan: spasi 1,5, font time 
new roman, bahasa baku/EYD, 
margin normal, alinea baru 
masuk 5 spasi, jumlah halaman 
berkisar 
Minimal 8 halaman isi di 
luar sampul, menggunakan 
aplikasi sitasi, APA 6/7 
. 

Terdapat penyimpangan ±25% 
dari format aturan yang telah 
ditentukan. 

±50% paper menyimpang 
dari format yang telah 
ditentukan. 

±80% paper menyimpang 
dari format yang telah 
ditentukan. 

Kesesuaian Pendahuluan, 

Rumusan Masalah, 
Pembahasan dan 
Kesimpulan. 

Sangat sesuai. Cukup sesuai. Kurang sesuai. Sangat tidak sesuai. 

Metodologi Perumusan dan penggunaan 
metode-metode yang relevan 
untuk menemukan fakta dan 
data yang valid dan obyektif. 

Metodologi sedikit kurang 
ketat/optimal dijalankan 
sehingga membuat celah 
kelemahan 
validitas data dan fakta 
dalam paper. 

Metodologi kurang ketat/optimal 
dijalankan sehingga tingkat 
kelemahan validitas data dan 
fakta dalam paper cukup besar. 

Metodologi sangat tidak 
ketat/optimal dijalankan dalam 
pembuatan paper ini sehingga 
validitas data dan penyajian 
fakta sangat lemah. 

Daftar pustaka yang digunakan Sumber yang digunakan 
relevan dengan tema yang 
dibahas. 

Terdapat sumber primer 
dan sekunder yang 
memadahi. 

Relevan namun sumber 
yang digunakan sedikit 
kurang memadahi. 

Kurang relevan dan 
kurang memadahi. 

Tidak relevan dan tidak 
memadahi. 

Orisinalitas tulisan Kalimat runtut, sangat menarik 
dan menunjukkan karya yang 
orisinal. 

Kalimat cukup runtut, cukup 
menarik dan terdapat 
sedikit plagiasi. 

Kalimat kurang runtut,kurang 
menarik dan terdapat 
cukup banyak plagiasi. 

Kalimat acak-acakan, sangat 
tidak 
menarik dan terdapat 
banyak plagiasi. 



Rubrik Penilaian Penulisan Artikel Ilmiah 

Mata Kuliah Teori Sosial dalam Penelitian 
Sejarah 

 
 

 

Abstrak 
 

 

Komponen Nilai 

maksimum 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 
diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Panjang abstrak 200-400 kata 4     

Terdapat penjelasan singkat 

mewakili bagian introduksi, 

metode, hasil, dan 
diskusi 

3     

Menjelaskan kesimpulan dari 
penelitian 

3     

Total 10     

 

Halaman judul 
 

 

Komponen Nilai 

maksimum 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 

diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Panjang tidak lebih dari 20 kata 3     

Judul menggambarkan isi 
penelitian 

4     

Mengikuti format yang diberikan 

(halaman terakhir dokumen ini) 

3     

Total 10     

 

Bagian pendahuluan 
 

 

Komponen Nilai 

maksimu 

m 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 

diperbai 
ki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Mengikuti struktur piramida terbalik 1     

Menjelaskan kedudukan penelitian 
di 

antara penelitian sebelumnya 

3     

Menjelaskan tujuan penelitian 2     

Singkat namun jelas, dengan 
menuliskan 

2     



detail yang diperlukan      

Mengutip referensi yang relevan 2     

Total 10     

 

 

Bagian Metode 
 

 

Komponen Nilai 

maksimu 

m 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 
diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Elemen-elemen desain penelitian 

dijelaskan dengan baik 

- Subjek/objek penelitian: 

kriteria pemilihan, perhitungan 

jumlah sampel, desain 

sampling 

- Instrumen penelitian 
- Analisis data 

5     

Menjelaskan metode yang 

digunakan untuk mengendalikan 

eror, confounding, 
atau bias 

2     

Penyajian sistematis dan logis 3     

Total 10     

 

Bagian hasil 
 

 

Komponen Nilai 

maksimum 

Tidak ada Ada, masih 

perlu 

diperbaiki 

Ada, sudah 

baik 

Nilai 

Narasi      

Tidak mengandung 

informasi yang seharusnya 

berada di bagian 

pendahuluan, metode, atau 
pembahasan 

3     

Mengandung semua informasi 

yang diperlukan untuk mendukung 

klaim tentang hasil yang 

ditemukan (misal: nilai 

p-value) 

4     

Dalam bentuk narasi yang bukan 

merupakan pengulangan 

sepenuhnya dari 

Informasi di tabel dan gambar 

3     

Tabel/gambar      



Setiap tabel/gambar diberi nomor 
dan 

judul deskriptif sehingga dapat 

dipahami tanpa merujuk ke 

teks/narasi 

4     

Mengandung semua Informasi 

yang diperlukan (misal: label 

sumbu x dan y, 

satuan pengukuran, dll.) 

3     

Semua tabel/gambar dirujuk di 
dalam 

narasi 

3     

Total 20     

 

 

Bagian diskusi 
 

 

Komponen Nilai 

maksimu 

m 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 
diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Interpretasi hasil terstruktur dan 
logis 

3     

Terdapat perbandingan (disertai 

penjelasan) dengan hasil dari 

literatur 

yang dikutip sesuai aturan 

3     

Menjelaskan implikasi (dampak) 
dari 

hasil yang ditemukan 

2     

Menjelaskan keterbatasan 
penelitian dan 

implikasinya terhadap hasil 

yang ditemukan 

2     

Total 10     

 

Bagian referensi 
 

 

Komponen Nilai 

maksimu 

m 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 
diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Referensi yang tertulis sesuai 
dengan 

referensi yang dikutip di dalam 
naskah 

4     

Referensi menunjang isi 

naskah dan dipilih sebagian 

besar dari jurnal peer- 

4     



reviewed      

Penulisan konsisten 2     

Total 10     

 
 
 

 

Format dan penulisan 
 

 

Komponen Nilai 

maksimum 

Tidak ada Ada, 

masih 

perlu 
diperbaiki 

Ada, 

sudah 

baik 

Nilai 

Gaya bahasa formal, penulisan 

sesuai dengan kaidah yang 

berlaku, dan 

koheren, namun tidak 
membosankan 

5     

Kesalahan pengetikan tidak ada 
atau 

sangat minimal 

5     

Mengikuti format: 

- Kertas ukuran A4 atau 

kuarto(letter) 

- Margin 1 inci (2,5 cm) 

seluruh sisi 

- Font Times New Roman 12 

- Spasi 1.5, 1 kolom, rata kiri 

- Terdapat nomor halaman 

dan nomor baris 

- Terdapat subjudul (huruf 

tebal) di awal setiap bagian 

- Panjang 3000 - 6000 kata 

(di luar judul, abstrak, 

tabel/gambar, dan referensi) 

10     

Total 20     



Judul 

 

Penulis pertama1, penulis kedua2
 

 
1Institusi penulis pertama (nama institusi, kota, negara) 

 
2Institusi penulis kedua (nama institusi, kota, negara) 

Koresponden: (nama penulis koresponden), email: (alamat 

email) Kata kunci: (3 – 5 kata kunci) 

Ucapan terima kasih: (jika ada) 
 

Jumlah kata: (tidak termasuk halaman judul, abstrak, gambar/tabel, dan referensi) 



 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

  

Identitas Mata Kuliah Identitas dan 
Validasi 

 Nama Tanda Tangan 

Kode Mata Kuliah : SEJ 2307 Dosen Pengembang 
RPS 

: Prof. Dr. 
Nunuk Suryani, 
M.Pd.  

Nama Mata Kuliah : Digitalisasi Pendidikan Sejarah   Prof. Dr. Andrik 
Purwasito, 
DEA. 

 

Dr Deny Tri 
Ardianto, S.Sn, 
MA 

 

Bobot Mata Kuliah (sks) : 2 Koord. Kelompok 
Mata Kuliah 

: Prof. Dr. 
Nunuk Suryani, 
M.Pd.  

Semester : 2     

Mata Kuliah Prasyarat : - Kepala Program 
Studi 

: Prof. Dr. 
Sariyatun, 
M.Pd., M.hum. 

 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Kode CPL  Unsur CPL 

SIKAP   

S-1  Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila 

S-2  Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

KETERAMPILAN 
UMUM 

  

KU -1  Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 
keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat 
digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif 



KU-3  Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia 
dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 
tarnsdisiplin  dalam rangka menghasilkan penyelesaian maslah teknologi pada industri yang relevan, atau seni 

   

KETERAMPILAN 
KHUSUS (KK) 

:  

KK2  Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan sejarah yang kreatif, original, dan teruji seiring 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya dan peradaban Indonesia 

KK3  Mampu melakukan penelitian dan evaluasi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan 
dan produk-produk terkait, original dan teruji serta diakui masyarakat nasional dan internasional 

KK4  Mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan media 
pembelajaran dalam bidang pendidikan sejarah yang inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 
mutakhir. 

 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Digitalisasi Pendidikan Sejarah mengkaji proses digitalisasi dan visualisasi dalam pendidikan 
dan pembelajaran sejarah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengembangkan media, bahan 
ajar, model pembelajaran, dan produk penelitian dengan digitalisasi sejarah dan teknologisasi pendidikan 
sejarah 

 

Daftar Referensi : Purwasito, Andrik, Komunikasi Multikultural, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015 

  Ronaldo Mota David Scott, 2014, Education for Innovation and Independent Learning Chapter 6: Independent 
Learning: A Strategy for Innovation 

  Berger, Arthur Asa Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer, Tiara Wacana, Yogyakarta, Juni 2000 

  Schunk, Dale H. (2020). Learning Theories An Educational Perspective Eighth Edition. New York, NY : Pearson 
(Chapter 10) 

  Philip H. Winne & Nancy E. Perry., (2000). Handbook of Self-Regulation: Measuring Self-Regulated Learning 

  Rita Garcia∗, Katrina Falkner, Rebecca Vivian (2018) Systematic literature review: Self-Regulated Learning 
strategies using e-learning tools for Computer Science, Computers & Education 123 (2018) 150–163 

  Sutiartiatun, Media Audio-Visual, Evelyne Book, Jakarta, 2016 



 
 

 
Tahap 

 

 
Kemampuan akhir 

 

 
Materi Pokok 

 

 
Referensi 

Metode Pembelajaran  

 
Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Penilaian* 

 

Luring 

 

Daring 

 
Indikator/kode 

CPL 

Teknik 

penilaian 

dan 

bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mahasiswa dapat 

memahami konsep 

belajar mandiri 

 Penyampaian 

RPS 

 Kontrak 

Pembelajaran 

 Konsep 

Media Digital 

dalam 

Pembelajaran 

Sejarah 

Ref. 1, 3  Membaca 

RPS, kontrak 

kuliah dan 

mempelajari 

berbagai 

sumber 

belajar  di 

SPADA 

1x100 

menit 

 Mahasiswa 

memahami dan 

menyetujui RPS 

 Mahasiswa 

menguasai 

Konsep Dasar 

Media Digital 

S-9 

S-10 

KU-9 

Mini 

resume 

2 Menjelaskan Ragam 

Media Pembelajaran 

 
Ragam Media 

Pembelajaran 

1, 4  Membaca 

dan 

mempelajari 

berbagai 

sumber 

belajar di 

SPADA 

1x100 

menit 

Mahasiswa 

meresume dan 

mempresentasikan 

materi terkait 

Ragam Media 

Pembelajaran 

S-9 

S-10 

KU-9 

 

3 Media Pembelajaran 

Berbasis Teknologi 

Digital 

 
Media Digital dalam 

Pembelajaran 

1, 4  Membaca 

dan 

mempelajari 

berbagai 

sumber 

belajar di 

SPADA 

1x100 

menit 

Mahasiswa 

meresume dan 

mempresentasikan 

materi Media 

Digital dalam 

Pembelajaran 

S-9 

S-10 

KU-9 

 

4 Media Online  
Model belajar secara 

online 

3 Ceramah 

Presentasi 

Tanya 

Jawab 

Diskusi 

Membaca 

dan 

mempelajari 

berbagai 

sumber 

belajar di 

SPADA 

2x100 

menit 

Mahasiswa 

meresume dan 

mempresentasikan 

materi model 

belajar secara 

online 

S-9 

S-10 

KU-9 

 



 
5 -8 Mahasiswa 

mempunyai 
kemampuan untuk 
mengubah data 
sejarah yang 
tekstual, ucapan 
dan tindakan ke 
dalam bentuk 
audio dan audio- 
visual. Hal 
teknologi digital, 
yang 
mengkombinasikan 
berbagai bentuk 
data ke dalam 
bentuk dokumen 
digital, dalam 
bentuk ditujukan 
agar mahasiswa 
mampu 
mereservasi dan 
memelihara data- 
data yang beragam 
dalam 
penyimpanan yang 
lebih kompaks, 
effesien, 
keamanan dan 
keawetan yang 
terjaga dan stabil. 
Mahasiswa juga 
mengetahui secara 
baik tentang 
proses 
transformasi digital 
tersebut adalah 
disrupsi terhadap 
kertas dan klise 
film, yang juga 
dapat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjelaskan 
tentang 
penggunaan Data 
Digital dan proses 
digitalisasi data 
Sejarah lesan, tulis 
dan observatori. 

1, 2 Ceramah 

Presentasi 

Tanya 

Jawab 

Diskusi 

Membaca 

dan 

mempelajari 

berbagai 

sumber 

belajar di 

SPADA 

2 x 

100 

menit 

Mahasiswa 
diminta untuk 
mencari kasus, 
misalnya kasus 
konflik agama di 
yogykarta, 
konflik Sara di 
Jawa Timur, di 
Papua, konflik 
Sara dan agama 
di Maluku, 
konflik etnis di 
Kalimantan, dlll. 

S-9 

S-10 

KU-9 

Review 

artikel 



 
 mengabadikan 

segala peristiwa 
dan tindakan serta 
ucapan secara 
sempurna. Hal ini 
berarti digitalisasi 
adalah revolusi 
teknologi yag 
memungkinkan 
alur peradaban 
yang algoritmik. 
Artinya, ada 
perubahan yang 
mengarah pada 
efisiensi dan 
kebaik, inovasi dan 
kreativitas yang 
jauh meninggalkan 
metoda tradisional 

        

8 UTS  
Materi pertemuan 1-7 

 Tes - 1x 

100 

menit 

   



 
 

Tah 

ap 

 

 
Kemampuan akhir 

 

 
Materi Pokok 

 

 
Referensi 

Metode Pembelajaran 
 

Pengalaman 

Belajar 

 

 
Waktu 

Penilaian* 

 
Indikator/ 

kode CPL 

Teknik 

penilaia 

n 

/bobot 
Luring Daring 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
IX 

Dapat 

menjelaskan teori 

dasar 

pembelajaran 

digital/elektronik/ 

mobile 

Kajian teori : 

- dLearning, 

- eLearning, 

- mLearning 

2 dan 5  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Mempelajari teori 1 x 150’ Mahasiswa 

mengetahui 

mengenai teori 

dasar 

pembelajaran 

digital/elektronik 

/mobile 

5% 

X Dapat 

menjelaskan dan 

memahami 

penerapan mobile 

learning 

Penerapan mobile 

learning (mLeraning) 

2 dan5  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Menyimak secara 

kritis video 

pembelajaran pada 

spada.uns.ac.id 

 Video Bahan 

Ajar 

1 x 150’ Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

penerapan 

mobile learning 

dalam 

pembelajaran 

5% 

XI Dapat mendesain 

mobile learning 

Mengerti model ADDIE 

sebagai dasar 

pengembangan desain 

mobile learning 

3  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Mempelajari teori 

dan metode 

penyusunan 

langkah-langkah 

dalam mendesain 

media ajar 

 
1 x 150‘ 

Mahasiswa 

mampu 

mengimplement 

asikan model 

pengembangan 

media 

menggunakan 

ADDIE 

5% 

XII Dapat membuat, 

Desain Interface 

(UI) 

Membuat perencanaan 

dalam produksi mobile 

learning: 

- desain 

tampilan 

media 

- Sistem 

operasi (TI) 

3 dan 4  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Menyimak secara 

kritis video 

pembelajaran pada 

spada.uns.ac.id 

 Video Bahan 

Ajar 

1 x 150’ Mahasiswa 

mampu 

membuat 

desain antar 

muka dan 

sistem dalam 

aplikasi   mobile 

learning 

15% 



 
XIII Dapat mengikuti 

langkah dan cara- 

cara membuat 

aplikasi mobile 

learning (1) 

Workshop aplikasi 

mobile learning (1) 

3 dan 5  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Menyimak secara 

kritis video 

pembelajaran pada 

spada.uns.ac.id 

 Video Bahan 

Ajar 

1 x 150’ Mahasiswa 

mampu 

membuat media 

aplikasi mobile 

learning 

20% 

XIV Dapat mengikuti 

langkah dan cara- 

cara membuat 

aplikasi mobile 

learning (2) 

Workshop aplikasi 

mobile learning (2) 

3 dan 5  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Mempraktekan 

pembuatan mobile 

learning 

1 x 150’ Mahasiswa 

mampu 

membuat media 

aplikasi mobile 

learning 

20% 

XV Dapat 

menterjemahkan 

penugasan 

pembuatan 

mobile Learning 

dan 

mempraktekkan 

pembuatan media 

mobile learning 

penugasan pembuatan 

mobile Learning 

  Pembelajaran 

project base 

learning dan 

online 

learning 

Mempraktekan 

pembuatan mobile 

learning 

1 x 150’ Mahasiswa 

mampu 

membuat media 

aplikasi mobile 

learning 

30% 

UAS 

 

*Rubrik Kriteria Penilaian terlampir 



 

Rubrik Penilaian Presentasi 

Dimensi Bobot Nilai BxN 
Komentar 

(catatan anekdotal) 

Penguasaan materi 30%    

Ketepatan menyelesaikan masalah 30%    

Kemampuan komunikasi 20%    

Kemampuan menghadapi 

pertanyaan 

10%    

Kelengkapan peraga/presentasi 10%    

Nilai akhir 100%    

 

 
Rubrik Analitik 
 

DEMENSI 

SKALA 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

≥81 61-80 41-60 21-40 <20 

Organisasi terorganisasi terorganisasi Presentasi Cukup fokus, Tidak ada 
 dengan dengan baik dan mempunyai fokus Namun bukti organisasi yang 
 menyajikan menyajikan fakta dan menyajikan Kurang jelas. Fakta tidak 
 fakta yang yang meyakinkan beberapa bukti mencukupi untuk digunakan untuk 
 didukung untuk mendukung yang mendukung digunakan mendukung 
 oleh contoh kesimpulan kesimpulan dalammenarik pernyataan. 
 yang telah kesimpulan.  kesimpulan  

 dianalisis     

 sesuai konsep     

Isi Isi mampu Isi akurat dan Isi secara umum Isinya kurang Isinya tidak akurat 
 menggugah lengkap. Para akurat, tetapi tidak akurat, karena atau terlalu umum. 
 pendengar pendengar lengkap. Para tidak ada data Pendengar tidak 
 untuk menambah pendengar bisa faktual, tidak belajar apapun 
 mengambang- wawasan baru mempelajari menambah atau kadang 
 kan pikiran. tentang topik beberapa fakta pemahaman menyesatkan. 
  tersebut. yang tersirat, pendengar  

   tetapi mereka   

   tidak menambah   

   wawasan baru   

   tentang topik tsb   

Gaya Berbicara Pembicara Secara umum Berpatokan Pembicara cemas 
Presentasi dengan tenang dan pembicara tenang, Pada catatan, dan tidak nyaman, 

 semangat, menggunakan tetapi dengan tidak ada ide yang dan membaca 
 menularka intonasi yang nada yang datar Dikembangk an di berbagai catatan 
 n semangat tepat, berbicara dan cukup sering luar catatan, daripada 
 dan antusiasme tanpa bergantung bergantung pada suara monoton erbicara. 
 pada pada catatan, catatan. Kadang  Pendengar sering 
 pendengar dan berinteraksi kadang  diabaikan. Tidak 
  secara intensif kontak mata  terjadi kontak 
  dengan pendengar. dengan pendengar  mata karena 
  Pembicara selalu diabaikan.  pembicara lebih 
  kontak mata   banyak melihat ke 
  dengan pendengar.   papan tulis atau 
     layar. 



 

Portofolio: Review artikel 

 
 

No 

Aspek Penilaian Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Skor 
Tinggi 
6-10 

Rendah 
1-5 

Tinggi 
6-10 

Rendah 
1-5 

Tinggi 
6-10 

Rendah 
1-5 

1. Artikel berasal dari journal 
terindek dalam kurun waktu 
3 tahun tarakhir. 

      

2. Artikel berkaitan dengan 
tema dampak polusi industri 

      

3. Jumlah artikel sekurang- 
kurangnya membahas 
dampak polusi industri pada 
manusia dan lingkungan 

      

4. Ketepatan meringkas isi 
bagian-bagian penting dari 
abstrak artikel 

      

5. Ketepatan meringkas konsep 
pemikiran penting dalam 
artikel 

      

6. Ketepatan meringkas 
metodologi yang digunakan 
dalam artikel 

      

7. Ketepatan meringkas hasil 
penelitian dalam artikel 

      

8. Ketepatan meringkas 
pembahasan hasil penelitian 
dalam artikel 

      

9. Ketepatan meringkas 
simpulan hasil 
penelitian dalam artikel 

      

10. Ketepatan memberikan 
komentar pada artikel journal 
yang dipilih 

      

Jumlah skor tiap ringkasan artikel    

Rata-rata skor yang diperoleh  

 



 

 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SEJARAH 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

  

Identitas Mata Kuliah Identitas dan Validasi  Nama Tanda Tangan 

Kode Mata Kuliah : SEJ1204 Dosen Pengembang 

RPS 

: Prof. Dr. Andayani, 

M.pd. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Penulisan Akademik untuk Jurnal     

Jenis Mata Kuliah 

(Wajib/pilihan) 

: Wajib Koord. Kelompok 

Mata Kuliah 

: Prof. Dr. Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 
 

 

Semester : I (Satu)     

Bobot Mata kuliah (sks) :      

a. Bobot tatap muka : 60%     

b. Bobot Praktikum : 30%     

c. Bobot praktek lapangan : -     

d. Bobot simulasi : 10%     

Mata Kuliah Prasyarat :  Kepala Program Studi : Prof. Dr. Sariyatun, 

M.Pd., M.Hum. 
 

 



 
       

       

Tanggal : 22 Agustus 2021 Perbaikan ke : 3 Tanggal: 29 

Agustus 2021 

 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Mata Kuliah 

Kode CPL  Unsur CPL 

Sikap (S) : Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 

 

  Pancasila. 

Keterampilan Umum 

(KU) 

: Mampu mengiterpretasikan cara penelaahan dan penulisan artikel ilmiah jurnal internasional 

Pengetahuan (P) : Mampu memahami konsep dan implementasi penelaahan dan penulisan artikel ilmiah jurnal internasional 

Keterampilan Khusus 

(KK) 

: Mampu melakukan tindakan yang menghasilkan temuan atau modifikasi karya bidang Pendidikan 

   

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) 

: Menguasai teknik penulisan karya ilmiah 

   

Bahan kajian (subject 

matters) 

: 1. Kajian Jurnal 

2. Komponen artikel jurnal 

3. Analisis komponen jurnal 

4. Menulis artikel jurnal 

5. Orisinalitas karya ilmiah 

 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah menelaah isi jurnal dan mengimplemantasikan dalam penulisan jurnal sebagai publikasi penelitian 

   



 
Basis Penilaian  1. Case method : 50% (diskusi, presetasi) 

2. Penilaian Sikap, penilaian keterampilan, penilaian tes : 30% 3. Penilaian portofolio : 

20% 

 

Daftar Referensi : 1. FKIP. 2019. Pedoman Tesis Dan Disertasi Pascasarjana FKIP UNS 

2. Myung-Hye Huh, Inhwan Lee, and Junghwa Kim. 2020. Written Academic ELF: Developing Writing Concepts in the 

New Normal. English Teaching, 75  (4), Winter 2020, pp. 57-79 
3. Publication Manual of the American Psychological Association. (2003) 

4. Sara K. Sterner & Lee C. Fisher. 2020. Expanding Academic Writing: A Multilayered Exploration of What It Means 

To Belong. Taboo: The Journal of Culture & Education 19 (5), p65-80 

5. Sugiono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan . Alfabeta. Bandung 

6. Yueh Yea Lo, Juliana Othman and Jia Wei Lim, 2021. Mapping the Use of Boosters in Academic Writing by 

Malaysian First-Year Doctoral Students. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 29 (3) 
 

 

 
Tahap 

 
Kemampuan akhir/ 

Sub-CPMK 

(kode CPL) 

 

Materi 

Pokok 

 
Referensi 

(kode dan 

halaman) 

Metode Pembelajaran  

 
Waktu 

 

 
Pengalaman Belajar 

Penilaian* 

 
Luring 

 
Daring 

Basis 

penilaian 

Teknik 

penilaian 

Indikator, 

kriteria, 

(tingkat 

taksonomi) 

Bobot 

penilaian 

Instrumen 

penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
1 

Menjelaskan latar 

belakang review 

jurnal data dalam 

penelitian 

Orient 

asi 

Bahan 

Kuliah 

1,2,6  Pembelaj aran 

berbasis 

masalah 

melalui 

SPADA 

100 

Menit 

1. Menganalisis 
latarbelakang 
review journal 

dalam 
penelitian 

2. Mendeskripsika 

n alas an 

Perlunya 

review journal 

dalam 

penelitian 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

1. Menganalisis 
latarbelakang 
review 

journal dalam 
penelitian 

2. Mendeskripsi 

kan alas an 

Perlunya 

review 

journal dalam 

penelitian 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

 

 
 

2-3 

Menjelaskan 

tentang 

kandungan jurnal 

Kajian 

Jurnal 

3,4  Pembelaj aran 

berbasis 

masalah 

melalui 

SPADA 

100 

Menit 

 
Mendeskripsikan 

tentang kandungan 

jurnal 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

 
Mendeskripsika 

n tentang 

kandungan 

jurnal 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

           

           

           



 
4-5 Menjelaskan 

tentang metode, 

kekurangan dan 

perbaikan jurnal 

Kajian 

Jurnal 

3,4,6  Pembelaj aran 

berbasis 

masalah 

melalui 

SPADA 

100 

Menit 

Mendeskripsikan 

tentang metode, 

kekurangan dan 

perbasikan jurnal 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Mendeskripsika 

n tentang 

metode, 

kekurangan dan 

perbasikan 

jurnal 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

 

6 Menjelaskan dapat 

memberikan review 

jurnal 

Kajian 

Jurnal 

3,4,6  Pembelaj aran 

berbasis 
proyek 
mengana lisis 

kandung an 
jurnal melalui 
SPADA 

100 

Menit 

Mendeskripsikan 

tentang 

bagaimana 

mereview jurnal 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Mendeskripsika 

n tentang 

bagaimana 

mereview jurnal 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

          

          

          

7 Menjelaskan 

komponen 

artikel dalam jurnal 

penulisan 

Komp 

onen 

Artikel 

2,3,4,6  Pembelaj aran 

berbasis 
masalah 
melalui 

SPADA 

100 

Menit 

Mendeskripsikan 

tentang komponen 

artikel dalam 

penulisan jurnal 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Mendeskripsika 

n 

tentang 

komponen 
artikel dalam 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

        penulisan jurnal   

           

           

8 Ujian tengah 

semester 

 3,4,6  Pembelaj aran 

berbasis 
masalah 
melalui 

SPADA 

100 

Menit 

 1. Tes 

2. Proyek 

Tes, 

Proyek 

 Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 



 
9-10 Menjelaskan 

implementasi 

komponen artikel 

dalam penulisan 

jurnal 

Komp 

onen 

Artikel 

3,4,6  Pembelaj aran 

berbasis 

masalah 

melalui 

SPADA 

100 

Menit 

Mendeskripsikan 

tentang 

implementasi 

komponen artikel 

dalam penulisan 

jurnal 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3.Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Mendeskripsika 

n tentang 

implementasi 

komponen 

artikel dalam 

penulisan jurnal 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

11-12 Menyusun draft 

penulisan jurnal dan 

menentukan judul, 

metode serta teknik 

analisis 

Penulis 

an 

Artikel 

3,4,5,6  Pembelaj aran 

berbasis 

proyek 

mengana lisis 

kandung an 

jurnal melalui 

SPADA 

100 

Menit 

Dapat draft 

penulisan jurnal 

dan menentukan 

judul, metode serta 

teknik analisis 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3.Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Dapat draft 

penulisan jurnal 

dan menentukan 

judul, metode 

serta teknik 

analisis 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

13 Menyususn 

penulisan jurnal 

dan menentukan 

judul, metode serta 

teknik anlisis 

Penulis 

an 

Artikel 

3,4,5,6  Pembelaj aran 

berbasis 
proyek 
mengana lisis 

kandung an 
jurnal melalui 
SPADA 

100 

Menit 

Dapat penulisan 

jurnal dan 

menentukan 

judul,metode serta 

teknik analisis 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Dapat penulisan 

jurnal dan 

menentukan 

judul,metode 

serta teknik 

analisis 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

14-15 Melakukan submit 

jurnal, yang telah 

dibuat di jurnal 

internasional 

terindeks scopus 

Penulis 

an 

Artikel 

3,4,5,6  Pembelaj aran 

berbasis 

proyek 

mengana lisis 

kandung an 

jurnal melalui 

SPADA 

100 

Menit 

Dapat submit 
jurnal 

yang telah dibuat 

di jurnal 

internasional 

terindeks scopus 

1. Aktivitas 

(diskusi) 

2. Tes 

3. Proyek 

Aktivitas 

(diskusi), 

Tes, 

Proyek 

Dapat submit 

jurnal yang 

telah dibuat di 

jurnal 

internasional 

terindeks 

scopus 

Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 



 
16 UAS    Pembelaj aran 

berbasis 
proyek 

mengana lisis 
kandung an 
jurnal melalui 

SPADA 

100 

Menit 

 1. Tes 

2. Proyek 

Tes, 

Proyek 

 Tes (50%), 

partisipasi 

(25%), hasil 

kerja (25%) 

Tes, tugas, 

rubrik 

terlampir 

Instrumen penilaian terlampir 

 

 
LAMPIRAN 

Rubrik Penilaian Keaktivan (case method) 

Indikator: 

1. Kuantitas respon mahasiswa 

2. Mengidentifikasi masalah 

3. Memberikan penjelasan 

4. Mengusulkan solusi 

 5 4 3 2 1 

Kuantitas respon 

(Prosentase 

respons terhadap 

respons maks 

mhs) 

≥80% 80%>R≥60% 60%>R≥40% 40%>R≥20% <20% 

Mengidentifikasi 

masalah 

Masalah 

disampaikan 

dengan kritis 

dan sangat baik 

dan struktur 

kalimat yang 

runtut 

Masalah 

disampaikan 

dengan sangat 

baik dan 

struktur kalimat 

yang runtut 

Masalah 

disampaikan 

dengan baik dan 

struktur kalimat 

yang runtut 

Masalah 

disampaikan 

dengan baik dan 

struktur kalimat 

yang bisa 

dimengerti 

Tidak 

menyampaikan 

permasalahan 

atau mengikuti 

permasalahan 

temannya 

Memberikan 

penjelasan 

Memberikan 

penjelasan 

runtut dari dasar 

sampai lanjut 

Memberikan 

penjelasan dari 

dasar sampai 

lanjut 

Memberikan 

penjelasan 

runtut pada 

dasar 

Memberikan 

penjelasan 

tingkat dasar 

Mengikuti 

penjelasan 

temannya 

Mengusulkan 

solusi 

Memberikan 

usulan solusi 

yang kritis dan 

aplikatif 

Memberikan 

usulan solusi 

yang logis dan 

aplikatif 

Memberikan 

usulan solusi 

yang logis tetapi 

kurang aplikatif 

Memberikan 

usulan solusi 

yang kurang 

logis 

Tidak 

memberikan 

usulan solusi 



 

 

Rubrik Penilaian Portofolio (tugas Proyek) 

Indikator: 

1. Kedisiplinan mengumpulkan tugas 

2. Kuantitas pengerjaan 

3. Hasil pekerjaan 

4. Kemampuan analisis 

 

 
 5 4 3 2 1 

Kediplinan 

mengumpulkan 

tugas 

Tugas 

dikumpulkan 

sebelum batas 

waktu 

Tugas 

dikumpulkan 

terlambat 

sampai 12 jam 

Tugas 

dikumpulkan 

terlambat 1 

minggu 

Tugas 

dikumpulkan 

terlambat 1 

bulan 

Tugas 

dikumpulkan 

akhir semester 

Kuantitas 

pengerjaan 

(prosen terhadap 

jumlah soal yang 

disediakan) 

≥80% 80%>N≥60% 60%>N≥40% 40%>N≥20% <20% 

Hasil Pekerjaan Langkah 

penyelesaian 

diuraikan 

dengan lebih 

dari satu 

alternatif, 

hasilnya sesuai 

buku. 

Langkah 

penyelesaian 

diuraikan dan 

hasilnya sama 

dengan buku. 

Sama dengan 

buku dan ditulis 

dalam bahasa 

indonesia 

Sama dengan 

buku dan ditulis 

dalam bahasa 

inggris 

Hasil pekerjaan 

salah 

Kemampuan 

analisis 

Memberikan 

analisis kritis, 

logis, diikuti 

dengan dasar- 

dasar konsep 

yang benar 

Memberikan 

analisis yang 

logis, diikuti 

dengan dasar- 

dasar konsep 

yang benar 

Memberikan 

analisis logis 

tanpa diberikan 

dasar konsep 

Memberikan 

analisis 

Tidak ada 

analisis 



 

Rubrik Penilaian UTS/UAS 

 5 4 3 2 1 

Menjelaskan Mampu 

menjelaskan 

benar secara 

konsep , 

dijelaskan 

dengan detail 

dan terstruktur 

Mampu 

menjelaskan 

benar secara 

konsep , dan 

dijelaskan 

dengan detail 

Mampu 

menjelaskan 

benar secara 

konsep 

Penjelasannya 

ada bagian yang 

kurang benar 

secara konsep . 

Penjelasannya 

ditemukan salah 

konsep 

Menerapkan Mampu 

menerapkan 

dalam 

perhitungan 

benar secara 

konsep , 

dijelaskan 

dengan detail 

dan terstruktur 

Mampu 

menerapkan 

dalam 

perhitungan 

benar secara 

konsep , dan 

dijelaskan 

dengan detail 

Mampu 

menerapkan 

dalam 

perhitungan 

benar secara 

konsep 

Proses 

perhitungan ada 

bagian yang 

kurang benar 

secara konsep . 

Alur 

perhitungan ada 

kesalahan 

Menganalisis Mampu 

menganalisis 

dengan benar 

secara konsep , 

dijelaskan 

dengan detail 

dan terstruktur 

Mampu 

menganalisis 

dengan secara 

konsep , dan 

dijelaskan 

dengan detail 

Mampu 

menganalisis 

dengan benar 

secara konsep 

Ada bagian 

analisis yang 

kurang benar 

secara konsep . 

Ditemukan salah 

konsep dalam 

analisisnya 

 



 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN SEJARAH  

FAKULTAS PASCA SARJANA  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

  

Identitas Mata Kuliah  Identitas dan   

Validasi  

 Nama  Tanda Tangan 

Kode Mata Kuliah  :  SEJ1303  Dosen 

Pengembang  

RPS 

:  Dr. Susanto,   

M.Hum 

 

Nama Mata Kuliah  :  Memory, Sejarah dan Pendidikan     

Jenis Mata Kuliah   

(Wajib/pilihan) 

:  Wajib  Koord. 

Kelompok  

Mata Kuliah 

:   

Semester  :  III     

Bobot Mata kuliah 
(sks)  

:  1 (satu)     



a. Bobot tatap muka  :  5x     

b. Bobot Praktikum  :      

c. Bobot praktek   
lapangan 

:      

d. Bobot simulasi  :      

 

 

Mata Kuliah Prasyarat  :  Wajib  Kepala Program   

Studi 

:  Prof. Sariatun  

       

Tanggal  :  28 Agustus 2021  Perbaikan ke  :   Tanggal:  

 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Mata Kuliah 

Kode CPL   Unsur CPL 



S2   
:  

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan  orisinal orang lain 

P1  
:  

Menguasai filsafat  ilmu pendidikan dan teori belajar sebagai dasar pengembangan dan 

implementasi pedagogik. 

P2 :  Menguasai berbagai konsep, teori, dan pendekatan pedagogik seiring perkembangan IPTEK. 

KU1  
 
: 

Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta 

pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi 

teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif. 

KU2  
: 

Mampu menyusun konsep dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah pasti ilmiah dan hasil 

kajian atas karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah diterbitkan di jurnal nasional 

terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau 

dipamerkan dalam forum internasional 

KK1  
: 

Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan kearifan budaya peradaban nusantara 

sebagai landasan dalam pendalaman dan perluasan IPTEKS dalam bidang pendidikan dan 

pembelajaran sejarah melalui riset multi-transdisiplin. 

KK2  
: 

Mampu mengembangkan teori dan praksis di bidang pendidikan sejarah yang kreatif, original, 

dan teruji seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai filosofis budaya 

dan peradaban Indonesia 



Pengetahuan (P)   Pemahaman mengenai peranan memori dalam pendidikan sejarah  

Keterampilan 
Khusus  (KK) 

 Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup kajian memori dalam pendidikan sejarah 

Capaian 

Pembelajaran  Mata 

Kuliah (CPMK) 

:  Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fenomena memori dalam sejarah untuk pendidikan sejarah 

 

Bahan kajian  

(subject matters) 

:  - analisis kesalingkaitan antara sejarah, memori dan pendidikan sejarah 

 - kajian sejarah dan memori Indonesia dalam pendidikan sejarah 

 - Persoalan Sejarah dan Memori Secara Umum 

 

Deskripsi Mata Kuliah  :  Mahasiswa mampu mengidentifikasikan fenomena budaya populer serta memahaminya melalui 

analisis  konsep yang memadahi 

   

Basis Penilaian   



 

Daftar Referensi  :  1. Mrazek, Rudolf, A Certain Age Colonial jakarta Through The memory of Its Intellectuals. London: Duke  

University Press, 2010.  

2. Auerbach, Karen (ed.), Aftermath, Genocide, Memory and History. Victoria: Monash University Publishing,  

2015  

3. Palmberger, Monika, How Generation Remember Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War  

Bosnia and Herzegovina. London: Palgrave McMillan, 2016  

4. Van der Wal, S.L.(ed), Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942. Jakarta: Penerbit Djambatan  

2001  

5. Dick Hartoko, Bianglala Sastra: Bunga Rampai Sastra Belanda tentang Kehidupan di Indonesia. Jakarta:  

Penerbit Djambatan, 1979.  

6. T.B. Simatupang, Laporan dari Banaran.  

7. Nio Joe Lan, Dalem Tawanan Djepang. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008 

 

 : 8. Raden Mas Soerjosoeparto, Lelampahan saking Tanah Jawi dumugi Nagari 

Walandi. 9. Lelampahan Raden Mas Gondokoesoemo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taha  
P 

Kemampuan 
akhir/  Sub-

CPMK  
(kode CPL) 

Materi 
Pokok 

Referensi  
(kode dan   
halaman) 

Metode   
Pembelajaran 

Wakt  
u 

Pengalam
an  

Belajar 

Penilaian* 

Lurin
g  

 

Daring Basis   
penilaia  

n 

Teknik   
penilaia  

n 

Indikator,   
kriteria,  
(tingkat   
taksonomi)  

Bobot   
penilaia  

n 

Instrume  
n   

penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13 

1-2 Mampu   
menjelaskan,   
menganalisis,   

mempresentasikan 

Hubung
an  
antara   
Sejarah   
dan   
Memori   
serta   
beberapa   
konsep   
terkait 

Palmberger  zoom   
meetin  
g 

200  Diskusi,   
Presentasi 

  Ketelitian   
telaah,   
kebenaran   
analisis,   
kejelasan   
informasi 

15%  

3-6 Mampu   
menjelaskan,   
menganalisis,   

mempresentasikan 

Keterkaita  
n antara  
sejarah,   
memori   
dan   
pendidik
an  
sejarah 

Auerbach  zoom   
meetin  
g 

400  Diskusi,   
Presentasi 

  Ketelitian   
telaah,   
kebenaran   
analisis,   
kejelasan   
informasi 

20%  

7-8 Mampu   
menjelaskan,   
menganalisis,   

mempresentasikan 

Sejarah   
dan   
Memori 
di  Masa   
Kolonial 

Dick   
Hartoko,   
Mrazek.  
Van der   
Wal 

 zoom   
meetin  
g 

200  Diskusi,   
Presentasi 

  Ketelitian   
telaah,   
kebenaran   
analisis,   
kejelasan   
informasi 

15%  



9-14 Mampu   
menjelaskan,   
menganalisis,   

mempresentasikan 

Sejarah   
dan   
Memori 
di  masa   

Pergeraka  
n 
Nasional,  
Zaman   
Jepang   
dan   
Revolusi 

Simatupa
ng ,  

Nio Joe Lan 

 zoom   
meetin  
g 

600  Diskusi,   
Presentasi 

  Ketelitian   
telaah,   
kebenaran   
analisis,   
kejelasan   
informasi 

35%  

 

 

15-16 Mampu   
menjelaskan,   
menganalisis,   
mempresentasi
kan ,  
menilai 

Sejarah   
dan   
Memori 
di  Masa   
Pasca   
Revolusi 

Palmberger  zoom   
meetin  
g 

200 Pengamata  
n 
lapangan  
dan Film 

  Kebenaran   
analisis,   
kelengkap
an  
alat,evalua
si , 
kejelasan  
informasi 

15%  

 

 
Instrumen penilaian terlampir  

RUBRIK PENILAIAN MATA KULIAH 



A   

> 85  

(4.00) 

Tes lisan mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar  

Tugas paper lengkap (referensi, citasi),   

Presentasi bagus dari format maupun isi  

Dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review lengkap dari resume dan analisis  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus  

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 

A  

80-84  

(3,7) 

Tes lisan hanya menjawab 90% benar dari pertanyaan yang diberikan  

Tugas paper lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi,  

Dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review lengkap dari resume dan analisis, namun analisis masih kurang lengkap  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus 

 

 



 Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 

B+  

75-79  

(3.30) 

Tes lisan hanya menjawab 80% benar dari pertanyaan yang diberikan  

Tugas kurang lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi,  

Kurang dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review lengkap dari resume dan analisis, namun analisis masih kurang lengkap  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus  

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 



B  

70-74  

(3.00) 

Tes lisan hanya menjawab 70% benar dari pertanyaan yang diberikan  

Tugas kurang lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi,  

Kurang dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review lengkap dari resume dan analisis, namun analisis masih kurang lengkap  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus  

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 

 

 

C+  

65-69  

(2.70) 

Tes lisan hanya menjawab 65% benar dari pertanyaan yang diberikan  

Tugas kurang lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi,  

Kurang dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review lengkap dari resume dan analisis, namun analisis masih kurang lengkap  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus  

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 



C  

60-64  

(2.00) 

Tes lisan hanya menjawab 50% benar dari pertanyaan yang diberikan  

Tugas kurang lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi,  

Kurang dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tugas review hanya ada resume saja tanpa ada analisis  

mengumpulkan tugas tepat tepat waktu  

isi/konten Materi tugas bagus  

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≥ 75 % dan ijin ketidakhadiran dapat dipertanggungjawabkan 

D  

50-59  

(1.00) 

Tes lisan tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan  

Tugas kurang lengkap (referensi, citasi, teori,),   

Presentasi bagus dari format maupun isi, 

 

 



 Kurang dapat menjawab pertanyaan individu yang diajukan saat UAS  

Tidak mengumpulkan tugas review   

Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Kedatangan ≤ 50 % dan ijin ketidakhadiran tidak dapat dipertanggungjawabkan  

Tugas kerjakan tidak lengkap   

Tidak presentasi  

mengumpulkan tugas terlambat  

isi/konten Materi tugas tidak bagus  

Kurang bisa menjawab soal UTS dan UAS dengan baik 

E  

< 50 

Tidak mengerjakan tugas  

Tidak mengikuti UTS dan UAS   

Tidak Mengerjakan semua tugas baik di kelas maupun tugas di luar kelas  

Tidak Aktif di kelas dan memperhatikan materi yang disampaikan dosen  

Tidak pernah masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTRAK PERKULIAHAN 

DOSEN  MAHASISWA 

1. Hadir tepat waktu dalam perkuliahan. Apabila ada sesuatu dan  

lain hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, wajib 

memberikan  informasi pada mahasiswa minimal H-1 sebelum 

perkuliahan 

1. Hadir tepat waktu saat perkuliahan. Apabila berhalangan karena  

sakit atau tugas mewakili universitas atau fakultas, wajib  

melampirkan surat dokter dan surat ijin dari univ atau fakultas.  

Selain kedua ijin tsb, mahasiswa dianggap alpa alias tidak 

hadir  tanpa keterangan 

 

 

2. Keterlambatan ditoleransi 20 menit, apabila dosen belum datang  

setelah 20 menit tanpa pemberitahuan apapun pada ketua 

kelas,  mahasiswa dapat mengajukan ijin untuk meninggalkan 

kelas. 

2. Keterlambatan ditoleransi 20 menit, apabila mahasiswa datang  

setelah 20 menit, dosen berhak menutup pintu kelas 

3. Wajib memberikan materi sesuai dengan RPS yang sudah  

diberikan. Bagi mahasiswa yang bercanda, bermain HP, tidur  

atau makan minum dosen bisa memberi sanksi berupa  

pengurangan nilai. 

3. Wajib memperhatikan materi dan penjelasan dosen tanpa  

aktivitas yang mengganggu seperti bercanda, bermain HP, 

tidur  atau makan dan minum 

4. Dosen menetapkan mahasiswa yang berhak mengikuti UTS dan  

UAS adalah yang memiliki tingkat kehadiran ≥ 75% 

4. Mahasiswa yg tingkat kehadirannya ≤ 75 % dalam periode UTS  

dan UAS tdk diperbolehkan menempuh ujian. 

5. Dosen tidak memberikan keistimewaan untuk mahasiswa yang  

mengulang. 

5. Tidak ada toleransi untuk mahasiswa yang mengulang. Semua  

mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama 



6. Jadwal UTS dan UAS disesuaikan dengan jumlah pertemuan 

dan  materi yang telah diberikan. 

6. Mahasiswa harus mematuhi jadwal UTS dan UAS sesuai yang  

ditetapkan dosen. Ketidakhadiran saat UTS dan UAS tanpa  

keterangan apapun berakibat mahasiswa mendapat nilai 0 

pada  UTS atau UAS. 

 

 

Dosen Pengampu  

 

Dr. Susanto, M.Hum  

NIP. 195911291988031001 



 
 

Identitas Mata Kuliah Identitas dan Validasi Nama  Tanda 
Tangan 

Kode Mata Kuliah : Dosen Pengembang RPS : Prof. Dr. Hermanu 
Joebagio, M. Pd. 
Prof. Dr. Warto, 
M. Hum. 

Nama Mata Kuliah : Multikulturalisme, Nasionalisme, dan Globalisme 
Bobot Mata Kuliah (sks)         :    2 SKS Koord. Kelompok Mata : 

Kuliah 
Semester : 2 (Dua) 
Mata Kuliah Prasyarat :    - Kepala Program Studi : Prof. Dr. Hermanu 

Joebagio, M. Pd. 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
Kode 
CPL 

 
Unsur CPL 

S1 : Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S5 : Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

KK 1 : Mampu menguasai dan mendayagunakan filosofi dan kearifan budaya peradaban 
nusantara sebagai landasan dalam pendalaman dan perluasan IPTEK dalam bidang 
pendidikan dan pembelajaran sejarah melalui riset multi-transdisiplin. 

CP Mata 
kuliah 
(CPMK) 

: Menguasai teori dan historiografi pembentukan identitas sosial budaya etnik dan 
keterkaitannya dengan keniscayaan “tergabung” berbagai etnik dalam suatu bangsa di 
era globalisasi 
Menguasai studi historiografis tentang kehidupan etnik minoritas dalam 
mengembangkan identitas mereka berhadapan dengan kebijakan nasional dan 
internasional dalam membangun identitas kebangsaan dan kosmopolitanisme 
(Kontestasi antara identitas etnik, nation, dan kosmopolitan) 

 

Bahan 
Kajian 
Keilmuan 

: - Teori dan historiografi pembentukan identitas sosial budaya etnik 
- Kontestasi antara identitas etnik, nation, dan kosmopolitan 

 

Deskripsi 
Mata 
Kuliah 

: Mata kuliah Multikulturalisme, Nasionalisme, dan Globalisme mengkaji Teori dan 
historiografi pembentukan identitas sosial budaya etnik dan keterkaitannya dengan 
keniscayaan “tergabung” berbagai etnik dalam suatu bangsa di era globalisasi Studi 
historiografis tentang kehidupan etnik minoritas dalam mengembangkan identitas 
mereka berhadapan dengan kebijakan nasional dan internasional dalam membangun 
identitas kebangsaan dan kosmopolitanisme (Kontestasi antara identitas etnik, nation 
dan kosmopolitan). 

 

Daftar 
Referensi 
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Tahap 
Kemampuan 

akhir 

 

Materi Pokok 
Metode 

pembelajaran 

Pengalaman Belajar 
Penilaian  

Waktu 

 

Referensi 

Indikator 
Teknik 
/bobot 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-4 Menguasai teori 

dan historiografi 

pembentukan 

identitas dan 

religiusitas multi 

etnis sebagai 

realitas sosio-

kultural 

1. Teori dan historiografi 

pembentuka n identitas 

budaya etnik 

2. Dinamika religiusitas 

dalam masyarakat 

etnik 

3. Relasi identitas dan 

religiusitas multi etnis 

sebagai realitas sosial- 

kultural 

Ceramah 

Diskusi kelas 

1. Menganalisis teori dan 

historiografi pembentukan 

identitas budaya etnik 

2. Mengkaji secara kritis 

dinamika religiusitas dalam 

masyarakat etnik 

3. Mengkonseptua lisasikan 

relasi identitas dan 

religiusitas multi etnik 

sebagai realitas social- 

kultural 

1. Mampu menganalisis teori dan 

historiografi pembentukan 

identitas budaya etnik 

2. Mampu mengkaji secara kritis 

dinamika religiusitas dalam 

masyarakat etnik 

3. Mampu mengkonseptua 

lisasikan relasi identitas dan 

religiusitas multi etnik sebagai 

realitas social-kultural 

 

 

Pengamatan 

Diskusi dan Tes/ 

7.5% 

 

 

3x100 

1,2,7 

5-7 Mampu 

menganalisis 

relasi antara 

nasionalisme 

etnik dan 

nasionalisme 

kebangsaan 

1. Etnisitas dan 

nasionalism e 

2. Etnisitas dan 

kebangsaan 

Ceramah 

Diskusi kelas 

1. Mengkaji secara kritis 

relasi antara etnisitas dan 

nasionalisme 

2. Mengkaji secara kritis 

relasi antara etnisitas dan 

kebangsaan 

1. Mampu mengkaji secara kritis 

relasi antara etnisitas dan 

nasionalisme 

2. Mampu mengkaji secara kritis 

relasi antara etnisitas dan 

kebangsaan 

Pengamatan 

Diskusi dan Tes/ 

7.5% 

 

2x100 

2,3,4,8 

8 
UJIAN TENGAH SEMESTER 

9-11 Mampu 

menganalisis 

dinamika 

relasional 

kosmopolitanis 

me dan 

universalisme 

terhadap identitas 

etnik 

1. Dinamika konflik antar 

etnik dan agama di 

masyarakat Indonesia 

2. Kosmopolita nisme 

dan universalism e 

terhadap multi etnis 

dan multi agama di 

Indonesia 

Ceramah 

Diskusi kelas 

1. Menganalisis dinamika 

konflik antar etnik dan 

agama di masyarakat 

Indonesia 

2. Mengkaji relasi 

kosmopolitanis me dan 

universalisme terhadap 

multi etnis dan multi agama 

di Indonesia 

1. Mampu menganalisis 

dinamika konflik antar etnik 

dan agama di masyarakat 

Indonesia 

2. Mampu mengkaji relasi 

kosmopolitanis me dan 

universalisme terhadap multi 

etnis dan multi agama di 

Indonesia 

 

Pengamatan 

Diskusi dan Tes/ 

7.5% 

 

3x100 

3,4,5,6,9 



 

Tahap 
Kemampuan 

akhir 

 

Materi Pokok 
Metode 

pembelajaran 

Pengalaman Belajar 
Penilaian  

Waktu 

 

Referensi 

Indikator 
Teknik 
/bobot 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12-14 Mampu 

menganalisis 

representasi 

historiografi entik 

dalam dominasi 

negara bangsa 

1. Representa si 

kelompok etnik dalam 

historiografi lokal 

2. Representa si 

kelompok etnik dalam 

historiograf i nasional 

Diskusi 

kelompok 

Tugas/Proyek 

1. Menganalisis representasi 

kelompok etnik dalam 

historiografi lokal 

2. Menganalisis representasi 

kelompok etnik dalam 

historiografi nasional 

1. Mampu menganalisis 

representasi kelompok etnik 

dalam historiografi local 

2. Mampu menganalisis 

representasi kelompok etnik 

dalam historiografi nasional 

 

Pengamatan 

Diskusi dan Tes/ 

7.5% 

 

2x100 

6,7,8,9 

15 Mampu 

menganalisis 

representasi 

historiografi etnik 

dalam dominasi 

kosmopolitanis 

me dan 

universalisme 

1. Kontestasi 

histroriografi lokal 

terhadap kosmopolita 

nisme 

2. Kontestasi 

historiografi lokal 

terhadap universalism 

e 

Diskusi 

kelompok 

Tugas/Proyek 

1. Mengkaji secara kritis 

kontestasi historiografi 

local terhadap 

kosmopolitanis me 

2. Mengkaji secara kritis 

kontestasi historiografi 

local terhadap 

universalisme 

1. Mampu mengkaji secara kritis 

kontestasi historiografi local 

terhadap kosmopolitanis me 

2. Mampu mengkaji secara kritis 

kontestasi historiografi local 

terhadap universalisme 

 

Pengamatan 

Diskusi dan Tes/ 

7.5% 

 

2x100 

2,3,6,7,8,9 

16 
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