DAFTAR DESKRIPSI MATA KULIAH
S1-KKT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012
1

Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Jumlah SKS
Semester
Jurusan/Prodi
Deskripsi
Mata
Kuliah

:
:
:
:
:
:

2

Nama Mata Kuliah

: Ilmu Negara

Kode Mata Kuliah

: PKH234

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 1

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

3

Pengantar Ilmu Hukum
PKH212
2
1
PKn dan Hukum/PKn
Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberi dasar
pengetahuan Ilmu Hukum dan sistem Hukum Indonesia
sebagai prior knowledge sebelum mahasiswa PKH
menempuh mata kuliah bidang Hukum. Adapun materi yang
akan disajikan pada mata kuliah ini adalah pendahuluan,
norma-norma sosial, kaedah hukum, tujuan hukum, dasar
mengikatnya hukum, sumber hukum, penggolongan
lapangan hukum, konsep dasar dalam hukum, serta
pembentukan dan penemuan hukum.

Mata : Matakuliah Ilmu Negara ini bertujuan memberikan
pemahaman kepada mahasiswa yang berkaitan dengan
masalah-masalah kenegaraan sebagai bekal untuk
menempuh matakuliah ketatanegaraan dan hukum
administrasi negara dan perbandingan sistem
pemerintahan. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan
model ceramah, dialog, dan presentasi makalah. Evaluasi
dilakukan melalui tes tertulis, penugasan, dan laporan, serta
presentasi.

Nama Mata Kuliah

: Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kode Mata Kuliah

: PKH249

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 1

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

4

Nama Mata Kuliah

: Dasar-dasar Pendidikan Moral

Kode Mata Kuliah

: PKH252

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

5

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
dasar-dasar teoritik tentang moral dan mampu
mengembangkan pendidikan moral dalam sistem
pendidikan nasional di Indonesia. Mata kuliah ini membahas
tentang pokok-pokok pengertian moral; hubungan antara
nilai, norma, dan moral; komponen-komponen moral; teori
perkembangan moral; alira-aliran filsafat moral; strategi
pembelajaran moral; dan pendidikan moral di Indonesia.

Nama Mata Kuliah

: Kebijakan Publik

Kode Mata Kuliah

: PKH245

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

6

Mata : Mata kuliah ini menyajikan kajian komprehensif Hak Asasi
Manusia (HAM), juga membekali mahasiswa dengan
kemampuan membelajarkan HAM secara formal dan
informal. Materi pokok yang dibahas dalam mata kuliah ini
meliputi: epistiomologi HAM, sejarah HAM, ruang lingkup
HAM, kelembagaan HAM nasional dan internasional,
instrument HAM, impunitas dan tantangan kontemporer
HAM, dan promosi (pemajuan) HAM.

Mata : Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang pentingnya studi kebijakan publik,
hubungan dan pengaruh kebijakan publik dengan bidangbidang lain seperti politik, hukum, ekonomi, bahkan
hubungannya dengan upaya perwujudan good government.
Materi mata kuliah ini berisi tentang konsepsi kebijakan
publik dalam berbagai perspektif, proses perumusan
kebijakan, implementasi kebijakan, pengembangan modelmodel kebijakan publik, dan evaluasinya. Mata kuliah ini
perlu ditekankan adanya praktek pembuatan kebijakan yang
mendasarkan pendekatan kasus-kasus kelembagaan.

Nama Mata Kuliah

: Pengantar Hukum Indonesia

Kode Mata Kuliah

: PKH213

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

7

Nama Mata Kuliah

: Ilmu Kewarganegaraan

Kode Mata Kuliah

: PKH236

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

8

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki
kemampuan mnganalisis peran warga negara yang baik
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Cakupannya meliputi : Konsep ,tujuan , ruang lingkup,
sasaran dan pendekatan IKn, Hubungan Warga Negara
dengan Demokrasi, Pemahaman Warga Negara tentang
Konstitusi, Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara
Menuju Warga Negara yang Bertanggung Jawab, Partisipasi
warga Negara melalui Partai Politik, Warga Negara dan
Masalah – masalah Kontemporer, Karakter Warga Negara
dalam Masyarakat Demokratis.

Nama Mata Kuliah

: Pendidikan Nilai

Kode Mata Kuliah

: PKH255

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 3

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

9

Mata : Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang pengertian tata hokum Indonesia,
sejarah tata hokum Indonesia, pembidangan tata hokum
Indonesia, kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta
perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia.

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu
memahami dasar-dasar teoritik tentang pendidikan nilai dan
mampu mengklarifikasi muatan nilai dalam berbagai asepk.
Mata kuliah ini membahas tentang filsafat nilai, hierarki
nilai, hakikat dan nilai-nilai pendidikan, dan wacana tentang
pergeseran nilai, dilemma nilai, serta klarifikasi nilai.

Nama Mata Kuliah

: Sistem Politik Indonesia

Kode Mata Kuliah

: PKH244

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 3

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
sistem politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia
dan mengajarkannya dengan berdasar pendekatan analisis
sistem. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian
sistem politik, fungsi-fungsi dan struktur yang terdapat
dalam sistem politik, seperti: fungsi input-output, kelompok
kepentingan, partai poltik, LSM, supra struktur politik, peran
khusus militer mahasiswa dalam budaya politik Indonesia,
sistem politik dan demokrasi dan pembangunan politik.

10 Nama Mata Kuliah

: Teknologi Informasi

Kode Mata Kuliah

: PKH209

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 4

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah Teknologi Informasi ini terdiri dari teori dan
praktik. Pada bagian teori dikaji konsep/pengertian,
landasan teoritik teknologi informasi (teori sistem, teori
komunikasi,
dsb),
model-model
dan
langkah
pengembangan sistem informasi. Dikaji pula keunggulan
dan kelemahan berbagai jenis produk teknologi informasi
seperti komputer multimedia, internet, radio, TV, VCD, DVD,
dsb. Pada bagian aplikasi dipraktekkan langkah-langkah
pokok pengembangan sistem informasi yang meliputi disain,
produksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi
multimedia. Hasil praktikum berupa bahan presentasi
multimedia pembelajaran menggunakan power point,
authoreware, atau flash yang dikemas dalam bentuk
VCD/DVD.

11 Nama Mata Kuliah

: Hukum Tata Negara

Kode Mata Kuliah

: PKH423

Jumlah SKS

: 4

Semester

: 4

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
ketatanegaraan Republik Indonesia secara formal dan
material lewat pendekatan historis dan juridis formal
sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini
membahas pengertian HTN dan hubungannya dengan ilmuilmu lain yang berobyek pada negara. Sumber-sumber
hukum formal HTN, sejarah ketatanegaraan RI, sistem
pemerintahan Negara RI berdasar UUD 1945, pemerintahan
daerah, HAM, Pemilu, kewarga-negaraan RI dan teknik
perundang-undangan.
12 Nama Mata Kuliah

: Kapita Selekta Nilai dan Moral

Kode Mata Kuliah

: PKH257

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 4

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu
memahami, menganalisis, dan menyikapi berbagai
persoalan nilai dan moral yang berkembang di tengahtengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Mata kuliah ini
membahas tema-tema pilihan tentang nilai dan moral yang
menjadi permasalahan aktual dan problematik yang menjadi
pilihan mahasiswa.

13 Nama Mata Kuliah

: Perencanaan Pembelajaran PKn

Kode Mata Kuliah

: PKH201

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 4

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah perencanaan pembelajaran ini terdiri dari teori
dan praktik. Pada bagian teori, berisikan kajian tentang
konsep/pengertian, prinsip, landasan teoritik perencanaan
pembelajaran(teori belajar, teori mengajar, teori sistem,
teori komunikasi, dsb), dan model-model perencanaan
pembelajaran (model Dick & Carey, Model PPSI, Model IDI,
Model Gagne & Briggs,dsb). Pada bagian
aplikasi
dipraktekkan
langkah-langkah
pokok
perencanaan
pembelajaran yang meliputi penyusunan silabus dan
perencanaan
pelaksanaan
pembelajaran
(RPP)
matapelajaran PKn.

14 Nama Mata Kuliah

: Filsafat Pancasila

Kode Mata Kuliah

: PKH254

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 4

Jurusan/Prodi
Deskripsi
Kuliah

: PKn dan Hukum/PKn
Mata : Mata kuliah ini membahas tentang pengertian filsafat dan
ilmu, ciri-ciri berpikir kefilsafatan, cabang-cabang filsafat,
aliran-aliran filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat,
hakikat sila-sila Pancasila, perkembangan pemikiran tentang
Pancasila, serta pengembangan Pancasila sebagai ideologi
terbuka.

15 Nama Mata Kuliah

: Pengkajian Kubuteks PKn

Kode Mata Kuliah

: PKH203

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 5

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata Kuliah ini bertujuan memberi bekal kepada mahasiswa
untuk dapat memahami kurikulum PKH persekolahan,baik
kurikulum PKn SMP maupun SMA/SMK. Mata kuliah ini
membahas tentang konsep dasar kurikulum, fungsi
kurikulum, jenis-jenis kuriukulum perubahan kurikulum,
perkembangan kurikulum di Indonesia pada umumnya dan
kurikulum PKn pada khususnya, menganalisa standar
Kompetensi dan kompentensi dasar Kurikulum PKn muatan
kurikulum PKH,kesesuaian buku ajar PKn dengan kurikulum (
KTSP ).

16 Nama Mata Kuliah

: Evaluasi Pembelajaran PKn

Kode Mata Kuliah

: PKH204

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 5

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah Evaluasi Pendidikan PKn ini terdiri dari teori dan
praktik. Bagian teori berisikan kajian tentang pengertian,
prinsip, dan model-model evaluasi seperti Model CIPP,
Evaluasi berorientasi pada tujuan, Evaluasi Kebijakan,
Evaluasi proses, berbagai jenis dan tujuan evaluasi, dsb.
Pada bagian
aplikasi dipraktekkan langkah-langkah
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil evaluasi,
khususnya evaluasi pembelajaran PKn.

17 Nama Mata Kuliah

: Kapita Selekta Politik

Kode Mata Kuliah

: PKH250

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 5

Jurusan/Prodi
Deskripsi
Kuliah

: PKn dan Hukum/PKn
Mata : Mata kuliah ini bertujuan memberi pemahaman kepada
mahasiswa tentang masalah-masalah politik yang bersifat
mendasar dan aktual untuk diaplikasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, khususnya sebagai calon
pendidik. Kuliah dilaksanakan dengan penekanan pada
tugas-tugas mandiri dan presentasi makalah baik kelompok
mapun perorangan. Untuk mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa harus sudah menempuh seluruh mata kuliah
yang tergabung dalam rumpun politik.

18 Nama Mata Kuliah

: Strategi Belajar Mengajar PKn

Kode Mata Kuliah

: PKH202

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 5

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah strategi pembelajaran PKn ini terdiri dari teori
dan praktik. Pada bagian teori, berisi kajian tentang
pengertian, komponen, klasifikasi, prinsip, dan langkahlangkah pemilihan strategi pembelajaran. Pada bagian
aplikasi dipraktekkan prinsip, langkah-langkah pemilihan,
dan pemanfaatan strategi pembelajaran untuk kegiatan
pembelajaran PKn.

19 Nama Mata Kuliah

: Pendidikan Demokrasi

Kode Mata Kuliah

: PKH240

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami
tentang demokrasi, cara berdemokrasi dan membangun
masyarakat demokratis yang sejalan dengan demokrasi
Pancasila. Ruang lingkupnya meliputi : Konsep,sasaran dan
tujuan pendidikan demokrasi, Demokrasi sebagai alat, isi
dan tujuan, Nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip
demokrasi, Karakteristik demokrasi Pancasila, Perilaku dan
karakter demokratis dalam kehidupan sehari-hari, dan
Pengembangan masyarakat demokratis.

20 Nama Mata Kuliah

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kode Mata Kuliah

: PKH237

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki
kemampuan menganalisis bagaimana cara membina dan
mengembangkan peran warga negara untuk menjadi warga
negara yang baik. Cakupannya meliputi : Konsep, Tujuan
dan Cakupan PKn, Perkembangan PKn, Hubungan Warga
Negara dengan Negara, Peranan Warga Negara dalam
Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, PKn
dalam Konteks Tradisi Pengajaran IPS Secara Universal,
Sosialisasi Politik dalam PKn, Pendekatan Inkuiri dalam PKn,
Konteks Global PKn, Sekolah sebagai Lembaga Pembinaan
Warga Negara, Civic Knowledge, Civic Skills dan Civic
Dispositions
dan
Penerapannya
dalam
Praktek
Pembelajaran PKn.

21 Nama Mata Kuliah

: Lembaga Internasional

Kode Mata Kuliah

: PKH241

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
lembaga internasional baik yang bersifat global maupun
yang regional untuk menumbuhkan dan memberi kesadaran
mondial. Mata kuliah ini membahas lembaga-lemabaga
internasional baik yang bersifat global maupun yang
regional seperti LBB, PBB, organisasi internasional regional,
pengajaran internasional.

22 Nama Mata Kuliah

: Metodologi Penelitian Pendidikan

Kode Mata Kuliah

: PKH205

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan PKH ini terdiri
dari teori dan praktik. Bagian teori berisikan kajian tentang
pengertian penelitian, jenis-jenis, dan model-model
penelitian, ( penelitian historis, penelitian evaluatif,
penelitian eksperimental, studi kasus, penelitian tindakan
kelas, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dsb). Pada
bagian aplikasi dipraktekkan langkah-langkah perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan hasil penelitian, khususnya
penelitian pendidikan/ pembelajaran PKH. Hasil praktikum

berupa proposal penelitian.
23 Nama Mata Kuliah

: Hukum Administrasi Negara

Kode Mata Kuliah

: PKH222

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 5

Jurusan/Prodi

: PKn dan Hukum/PKn

Deskripsi
Kuliah

Mata : Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
pokok-pokok hukum administrasi negara, bentuk-bentuk
hukum perbuatan administrasi negara, asas-asas umum
pemerintahan yang baik, dan peradilan tata usaha negara.
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai pengertian
yang terkait dengan hukum administrasi negara, sumbersumber hukum administrasi negara, bentuk-bentuk hukum
perbuatan administrasi negara, asas-asas umum
pemerintahan yang baik: dan peradilan tata usaha negara.

