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CPMK Mata Kuliah Psikologi Kepemimpinan 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan yang efektif,  teori-teori & tipologi kepemimpinan, membedakan 

manajer & leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri dan keterampilan manajerial, menganalisa peran kepemimpinan dalam proses perubahan 

organisasi serta inovasi, menjelaskan proses team building, menjelaskan ragam isu terkini mengenai kepemimpinan terkait dengan gender dan 

keragaman karyawan, dan menjelaskan leading by doing pada kepemimpinan. 

2. ANALISIS INSTRUKSIONAL 

Mahasiswa mampu menjelasakan konsep 

pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan 

yang efektif 

Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori 

serta tipe-tipe kepemimpinan 

Mahasiswa mampu membedakan manajer & 

leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri 

dan keterampilan manajerial 

Mahasiswa mampu menjabarkan berbagai 

teknik dan strategi untuk meningkatkan 

keterampilan memimpin 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses team 

building 

UJIAN TENGAH SEMESTER (8) 

Mahasiswa mampu menganalisis 

perilaku kepemimpinan di 

lingkungan organisasi 

UJIAN AKHIR SEMESTER (16) 

1,2 3, 4 

5, 6 

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan ragam 

isu terkini mengenai kepemimpinan 

terkait dengan gender dan keragaman 

karyawan 
11,12 

13, 14 

Mampu menjelaskan ragam isu 

mengenai leading by doing pada 

kepemimpinan 

15 

Mahasiswa mampu menganalisa peran 

kepemimpinan dalam proses perubahan 

organisasi serta inovasi 
7, 9 
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Pengesahan/ Otorisasi Koordinator MK Ketua PRODI 

Program Studi Psikologi Dra. Mustika Tarigan, M.Psi., Psikolog Laili Alfita, MM, M.Psi, Psikolog 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK 

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang  keahliannya secara mandiri (S9). 

2. Mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada 

individu, kelompok, organisasi dan komunitas (PP1) 

3. Mampu memutuskan secara tepat penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data (KU4) 

4. Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang 

sehat (KK5) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan yang efektif,  teori-teori & tipologi 
kepemimpinan (C2, A3) 

CPMK 2 Mahasiswa mampu membedakan manajer & leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri dan keterampilan manajerial (C4, A4) 

CPMK 3 Mahasiswa mampu menganalisa peran kepemimpinan dalam proses perubahan organisasi serta inovasi (C4,A4) 

CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan proses team building (C3, A3) 

CPMK 5 Mahasiswa mampu menjelaskan ragam isu terkini mengenai kepemimpinan terkait dengan gender dan keragaman karyawan (C3, 

A3) 

CPMK 6 Mampu menjelaskan ragam isu mengenai leading by doing pada kepemimpinan (C3, A3). 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK) 

Sub-CPMK1 Mahasiswa mampu menjelasakan konsep pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan yang efektif 

Sub-CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori serta tipe-tipe kepemimpinan 

 

 

 

 



 

 Sub-CPMK3 Mahasiswa mampu membedakan manajer & leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri dan keterampilan manajerial 

Sub-CPMK4 Mahasiswa mampu menganalisa peran kepemimpinan dalam proses perubahan organisasi serta inovasi 

Sub-CPMK5 Mahasiswa mampu menjelaskan proses team building 

Sub-CPMK6 Mahasiswa mampu menjelaskan ragam isu terkini mengenai kepemimpinan terkait dengan gender dan keragaman karyawan 

Sub-CPMK7 Mahasiswa mampu menjabarkan berbagai teknik dan strategi untuk meningkatkan keterampilan memimpin 

Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan ragam isu mengenai leading by doing pada kepemimpinan 

Korelasi CPL terhadap Sub CPMK 
 Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK 5 Sub-CPMK6 Sub-CPMK7 Sub-CPMK8 

CPL1         

CPL2         

CPL3         

CPL4         

Diskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah psikologi  kepemimpinan  ini mempelajari tentang konsep kepemimpinan dan perilaku kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu 
membahas tentang teori  kepemimpinan dan melakukan analisis kepemimpinannya berdasarkan teori, bagaimana menangani konflik dan peran 
kepemimpinan yang bersifat transformasional. 

  

Bahan Kajian/ 

Materi 

Pembelajaran 

1. Definisi kepemimpinan, karakter kepemimpinan, prinsip kepemimpinan 

2. perspektif kepemimpinan efektif 
3. Tipe-tipe kepemimpinan 
4. Teori-teori kepemimpinan 
5. Definisi leader, definisi manager, karakteristik manager, karakteristik leader 
6. Ciri Keterampilan Manajerial  
7. Memimpin Perubahan dalam Organisasi & Kepemimpinan dan Inovasi 
8. Memimpin Perubahan dalam Organisasi & Kepemimpinan dan Inovasi 
9. Team building 
10. Gender & Kepemimpinan 
11. Keragaman 
12. Strategi mengembangkan keterampilan kepemimpinan 
13. Strategi mengembangkan keterampilan kepemimpinan 
14. Leading By Doing 
 

Daftar Referensi/ 

Pustaka 

Referensi Utama: 

1. Bass, B.M & Riggio,R.E. 2006. Transformational Leadership. New Jersey: LEA. Publlisers Marwah 

2. Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, 2012 Erlangga. 

3. Gery Yukl,  Leadership in Organization, 2010, Prentice Hall, Indeks. 

4. Maddux, Robert B. And Barb Wingfield. 2003. Team Building: An Exercise in Leadership. A Crisp Fifty-Minute Series Book. 

 



 

Mg 

Ke- 
Sub-CPMK (Kemampuan 

Akhir yang diharapkan) 

 

Penilaian 
Bentuk 

Pembelajaran, Metode 

Pembelajaran, Penugasan 

 

Materi Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 

Penilaia 
n (%) 

  
Indikator 

Kriteria dan 

Teknik 
Estimasi waktu 

 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

1 & 2 tercapainya kesepakatan 

mengenai kontrak kuliah dan 

silabus  

 

 

 

Mahasiswa mampu 

menjelasakan konsep 

pemimpin, kepemimpinan & 

kepemimpinan yang efektif 

1. 1 ketepatan 

menjelaskan  

tentang definisi 

kepemimpinan 

 

1.2 ketepatan 

menjelaskan  

tentang karakter 

kepemimpinan 

 

1.3 ketepatan 

menjelaskan  

tentang prinsip 

kepemimpinan 

 

 

1.4 ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

kepemimpinan 

yang efektif 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

konsep 

kepemimpinan dan 

kepemimpinan 

efektif 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x50’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x50”) 

 

 

Definisi kepemimpinan, 

karakter kepemimpinan, 

prinsip kepemimpinan 

 

Perspektif kepemimpinan 

efektif 

 

 

Refrensi: 

1. Gery Yukl,  Leadership 

in Organization, 2010, 

Prentice Hall, Indeks. 

7% 

 Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x20”) 

 

 Studi kasus  

(PB:  

1x 20’’) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20 



3 &  

4 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan teori-teori serta 

tipe-tipe kepemimpinan  

 

1.1 ketepatan 

menjelaskan  

tentang teori-

teori 

kepemimpinan 

 

 

1.2 ketepatan 

menjelaskan  

tentang tipe-tipe 

kepemimpinan 

 

 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

teori-teori 

kepemimpinan  

 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

tipe-tipe  

kepemimpinan 

 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x20’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Small 

discussion 

group  

(PB:  

1x 30’’) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Teori-teori 

kepemimpinan 

 

Tipe-tipe kepemimpinan 

 

 

 

Refrensi: 
 
Bass, B.M & Riggio,R.E. 
2006. Transformational 
Leadership. New Jersey: 
LEA. Publlisers Marwah 
 
Gery Yukl,  Leadership in 

Organization, 2010, 

Prentice Hall, Indeks. 

7% 



5 &  

6 

Mahasiswa mampu 

membedakan manajer & 

leader, bagaimana 

karakteristiknya serta ciri dan 

keterampilan manajerial 

1.1 ketepatan 

menjelaskan 

tentang definisi  

dan 

karakteristik 

manajer 

 

1.2 ketepatan 

menjelaskan 

tentang definisi 

dan 

katakteristik 

leader 

 

1.3 ketepatan 

membedakan 

antara leader 

dan manajer 

 

1.4 ketepatan 

menjelaskan  

ciri & dan 

keterampilan 

manajerial 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

definisi dan 

karakteristik leader 

dan manager 

 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

ciri & keerampilan 

manager 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

 (PB: 1x20’’) 

Definisi leader, definisi 

manager, karakteristik 

manager, karakteristik 

leader 

 

Ciri Keterampilan 

Manajerial 

 

 

 

 

Refrensi: 

Gery Yukl. 2010. Leadership In 

Organization. Prentice Hall. 

Indeks. 

7% 

7 Mahasiswa mampu 

menganalisa peran 

kepemimpinan dalam proses 

perubahan organisasi serta 

inovasi 

ketepatan 

menjelaskan  

kaitan antara 

kepemimpinan 

dengan perubahan 

organisasi 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

relasi antara peran 

kepemimpinan 

dalam proses 

perubahan 

organisasi 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Memimpin Perubahan dalam 

Organisasi & Kepemimpinan 

dan Inovasi 

 

 

 

 

 

Refrensi: 
Djamaludin Ancok. 2012. Psikologi 
Kepemimpinan & Inovasi. 
Erlangga. 

Gery Yukl. 2010. Leadership In 

Organization. Prentice Hall. 

Indeks. 

 



 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 Mahasiswa mampu 

menganalisa peran 

kepemimpinan dalam proses 

perubahan organisasi serta 

inovasi 

ketepatan 

menjelaskan  

keterkaitan 

antara 

kemampuan 

berinovasi 

dengan prose 

kepemipinan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Memimpin Perubahan dalam 

Organisasi & Kepemimpinan 

dan Inovasi  

 

 

 

Refrensi: 

Djamaludin Ancok. 2012. 

Psikologi Kepemimpinan & 

Inovasi. Erlangga. 

 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses team 

building 

ketepatan 

menjelaskan  

proses team 

building 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Team building 

 

 

Refrensi: 
Maddux, Robert B. And Barb 
Wingfield. 2003. Team Building: An 
Exercise in Leadership. A Crisp 
Fifty-Minute Series Book. 

 

Gery Yukl. 2010. Leadership In 

Organization. Prentice Hall. 

Indeks. 

 

11 &  

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

ragam isu terkini mengenai 

kepemimpinan terkait dengan 

gender dan keragaman karyawan 

ketepatan 

menjelaskan  

ragam isu 

terkini 

mengenai 

kepemimpinan 

terkait dengan 

gender dan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

isu terkini 

mengenai 

kepemimpinan 

terkait dengan 

gender dan 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

Gender & Kepemimpinan 

 

Keragaman 

 

Refrensi: 

Gery Yukl. 2010. Leadership In 

Organization. Prentice Hall. 

Indeks. 

 



keragaman 

karyawan 

keragaman 

karyawan 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

  

13 & 

14 

Mahasiswa mampu 

menjabarkan berbagai teknik 

dan strategi untuk 

meningkatkan keterampilan 

memimpin 

ketepatan 

menjelaskan  

berbagai teknik 

dan strategi 

untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

memimpin 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

berbagai teknik dan 

strategi untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

memimpin 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Strategi mengembangkan 

keterampilan 

kepemimpinan 

 

 

Refrensi: 

Gery Yukl. 2010. 

Leadership In 

Organization. Prentice 

Hall. Indeks. 

 

 

15 Mampu menjelaskan ragam 

isu mengenai leading by 

doing pada kepemimpinan 

ketepatan 

menjelaskan  

leading by 

doing pada 

kepemimpinan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan tentang 

leading by doing 

pada 

kepemimpinan 

 

Teknik non test: 

Ketepatan dan 

kesesuaian hasil 

diskusi dan 

presentasi 

 

  Ceramah 

(PB: 1x30’’) 

 

 Diskusi 

(PB: 1x30”) 

 

 Studi kasus 

(PB:  

1x 40) 

 

 Presentasi 

(PB: 1x20’’) 

Leading By Doing 

 

 

Refrensi: 

Gery Yukl. 2010. 

Leadership In 

Organization. Prentice 

Hall. Indeks. 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 



TOTAL 100% 

Referensi Utama: 

1. Bass, B.M & Riggio,R.E. 2006. Transformational Leadership. New Jersey: LEA. Publlisers Marwah 

2. Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, 2012 Erlangga. 

3. Gery Yukl,  Leadership in Organization, 2010, Prentice Hall, Indeks. 

4. Maddux, Robert B. And Barb Wingfield. 2003. Team Building: An Exercise in Leadership. A Crisp Fifty-Minute Series Book. 
Referensi Pendukung: 

 

Catatan : 
1. Capaian Pembelajaran  

2. setiap Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 

pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan  kajian atau materipembelajaran mata kuliah tersebut 

4. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 

merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut 

(diambil dari pertemuan pada bagan analisis instruksional) 

 
 



Silabus Singkat Mata Kuliah 
 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
FAKULTAS PSIKOLOGI 

PROGRAM STUDI 
PSIKOLOGI 

SILABUS SINGKAT 

MATA 

KULIAH 

Nama Psikologi Kepemimpinan 

Kode FPS60033 

Kredit 2 SKS 

Semester II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah psikologi  kepemimpinan  ini mempelajari tentang konsep kepemimpinan dan perilaku 

kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu membahas tentang teori  kepemimpinan dan melakukan 

analisis kepemimpinannya berdasarkan teori, bagaimana menangani konflik dan peran kepemimpinan 

yang bersifat transformasional 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan yang efektif,  
teori-teori & tipologi kepemimpinan (C2, A3) 

2. Mahasiswa mampu membedakan manajer & leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri dan 
keterampilan manajerial (C4, A4) 

3. Mahasiswa mampu menganalisa peran kepemimpinan dalam proses perubahan organisasi serta 
inovasi (C4,A4) 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan proses team building (C3, A3) 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan ragam isu terkini mengenai kepemimpinan terkait dengan gender 

dan keragaman karyawan (C3, A3) 

6. Mampu menjelaskan ragam isu mengenai leading by doing pada kepemimpinan (C3, A3). 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelasakan konsep pemimpin, kepemimpinan & kepemimpinan yang efektif 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori serta tipe-tipe kepemimpinan 

3. Mahasiswa mampu membedakan manajer & leader, bagaimana karakteristiknya serta ciri dan 

keterampilan manajerial 

4. Mahasiswa mampu menganalisa peran kepemimpinan dalam proses perubahan organisasi serta 

inovasi 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan proses team building 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan ragam isu terkini mengenai kepemimpinan terkait dengan gender 

dan keragaman karyawan 

7. Mahasiswa mampu menjabarkan berbagai teknik dan strategi untuk meningkatkan keterampilan 

memimpin 

8. Mampu menjelaskan ragam isu mengenai leading by doing pada kepemimpinan 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 Definisi kepemimpinan, karakter kepemimpinan, prinsip kepemimpinan 

2 Perspektif kepemimpinan efektif 

3 Tipe-tipe kepemimpinan 

4 Teori-teori kepemimpinan’ 

5 Definisi leader, definisi manager, karakteristik manager, karakteristik leader 

6 Ciri Keterampilan Manajerial  

7 Memimpin Perubahan dalam Organisasi & Kepemimpinan dan Inovasi 

8 Memimpin Perubahan dalam Organisasi & Kepemimpinan dan Inovasi 

9 Team building 

10 Gender & Kepemimpinan 

11 Keragaman 

12 Strategi mengembangkan keterampilan kepemimpinan 

13 Strategi mengembangkan keterampilan kepemimpinan 

14 Leading By Doing 



PUSTAKA UTAMA  
  

Referensi Utama: 

1. Bass, B.M & Riggio,R.E. 2006. Transformational Leadership. New Jersey: LEA. Publlisers Marwah 

2. Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, 2012 Erlangga. 

3. Gery Yukl,  Leadership in Organization, 2010, Prentice Hall, Indeks. 
4. Maddux, Robert B. And Barb Wingfield. 2003. Team Building: An Exercise in Leadership. A Crisp Fifty-

Minute Series Book. 

PRASYARAT (Jika ada) 

Tidak ada 
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1. Mahasiswa harus masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai. 
2. Mahasiswa boleh masuk ke dalam untuk kelas mengikuti perkuliahan, 

maksimum terlambat selama 15 menit setelah dosen memberikan kuliah. 

3. Apabila dosen tidak hadir, setelah 15 menit dari jadwal, mahasiswa 
menghubungidosen tersebut via telp/hp untuk kepastian perkuliahan. 

4. Mahasiswa minimal hadir 75% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan 
untukdapat mengikuti ujian final. 

5. Apabila mahasiswa tidak hadir, harus ada pemberitahuan kepada dosen 

melaluisurat tertulis. 

KONTRAK KULIAH 
 
 

A. Identitas Mata Kuliah 

Nama/Kode Matakuliah : Psikologi Kepemimpinan/ FPS60033 

Jumlah SKS : 2 SKS 

Semester/TA : Ganjil (VII) / TA. 2021-2022 

Status Mata Kuliah : Wajib 

Program Studi : Psikologi 
Hari Perkuliahan / Jam : Sesuai Jadwal 
Tempat Perkuliahan : Sesuai Jadwal 

Dosen Pengampu : Rahma Afwina, S.Psi, M.Psi 

Alamat : Jl. Selamat Pulau, Gg. Seratus Satu No.101c Medan 

Telp./Hp. 082160738102 

Email : rahmaafwina@staff.uma.ac.id 

 

B. Pernyataan Kesepakatan 

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Maret tahun 2022, mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Medan Area menyatakan memenuhi seluruh kesepakatan dengan dosen pengampu 

dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut di atas. 

 

C. Hak dan Kewajiban 

 
Hak Dosen Hak Mahasiswa 

Mendapat pengakuan dari jurusan atas 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

Mengontak mata kuliah sesuai dengan 

yangdirencanakannya 

Memberikan skor penilaian berdasarkan 
kemampuan mahasiswa 

Mendapat nilai yang diberikan/diukur 
oleh dosen 

Mengelola kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yg optimal 

Mengikuti perkuliahan sesuai dengan 

yangdirencanakan oleh dosen 

Mengeluarkan mahasiswa apabila tidak 
mematuhi kontrak yang disepakati 

Meminta perkuliahan diganti, apabila 
dosen tidak datang tanpa alasan 

Memberikan tugas kepada mahasiswa 

untukmembantu memahami materi 

Meminta penjelasan atas tugas yang 

diberikan oleh dosen 
 

 
Kewajiban Dosen Kewajiban Mahasiswa 

Menyampaikan/mengelola pembelajaran 

sesuai dengan jadwal yg disepakati 

Hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan 

sesuai kesepakatan 

Membimbing mahasiswa untuk 
memahami materi yang disajikan 

Berusaha untuk mememahami materi 
yang disampaikan/diberikan 

Memberikan nilai sesuai dengan 

kemampuan mahasiswa 

Menyerahkan tugas untuk dinilai dosen 

yang bersangkutan 

 

D. Perjanjian dan Komitmen 
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1. Dosen dan mahasiswa secara bersama-sama bertanggungjawab untuk 
terjalinnya kegiatan pembelajaran yang baik 

2. Dosen dan mahasiswa memiliki komitmen yang sama untuk optimalnya 
pencapaiankompetensi mahasiswa sesuai dengan yang digariskan. 

3. Apabila terjadi kekurangpahaman dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa 
secara terbuka mau bertanya kepada dosen untuk meminta penjelasan. 

4. Tidak tertutup kemungkinan komunikasi terjalin antara dosen dan mahasiswa 

di luar waktu perkuliahan, untuk membicarakan yang berhubungan dengan 
materi kuliah. 

5. Tidak terjadi jarak secara batin antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 
perkuliahan. 

6. Terbuka beberapa ikatan lainnya, agar isi kontrak kuliah dapat berjalan dengan 

baik. 

 
 

 

 

E. Ikatan psikologis antara dosen dan mahasiswa 

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak 

kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal- 

hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas 

kesepakatan bersama. 
 

Medan, 7 Maret 2022 

Pihak yang bersepakat: 

 

Dosen pengampu, 

 

 

 

(Rahma Afwina, S.Psi, M.Psi) 

 

Mengetahui: 

Wakil Dekan Bidang Akademik 

 

 

(Laili Alfita, S.Psi, MM, M.Psi, Psikolog) 

 

6. Mahasiswa dilarang merokok sewaktu perkuliahan (dalam kelas) 
7. Mahasiswa dan dosen memakai pakaian yang rapi dan sopan (tidak memakai 

jean) sewaktu pelaksanaan perkuliahan. 

8. Sewaktu mulai perkuliahan, mahasiswa telah menyiapkan perangkat/sarana 

yang dibutuhkan untuk kelancaran perkuliahan, seperti papan tulis sudah 

dalam keadaanbersih, proyektor, dll. 

9. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa menyelesaiakan/merapikan semua 
perangkat/sarana kuliah yang dipakai, misal: memulangkan infokus, 

merapikan kursi perkuliahan,dll. 

10. Mahasiswa harus memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan dengan 
baik dan melaksanakan semua tugas yang disepakati secara optimal. 

11. Mahasiswa harus mengerjakan semua tugas yang sudah disepakati secara 
optimal. 

12. Mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. 
13. Penilaian dilaksanakan atas dasar tugas, partisipasi, dan tes yang dilakukan 

selama proses belajar. 

14. Masih dimungkinkan dalam perkuliahan timbul perjanjian/komitmen baru, 

untuk mendukung keberhasilan pelaksanakan perkuliahan. 

Perwakilan mahasiswa, 

(Atika Rahma) 


