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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Guna menyiapkan mahasiswa yang mampu untuk 

beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan 

kemajuan teknologi yang sangat cepat, keterampilan 

mahasiswa harus dipersiapkan agar lebih peka terhadap 

tuntutan zaman. Proses Link and match ini tidak hanya 

berhubungan dengan DUDI (Dunia Industri Dunia Usaha), 

namun juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. 

Perguruan tinggi harus mampu merancang dan menerapkan 

proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat 

mencapai hasil belajar yang mencakup aspek afektif, kognitif 

dan psikomotor secara tepat dan relevan. Kebijakan MB-KM 

diharapkan menjadi jawaban atas permintaan tuntutan zaman 

yang terus berkembang. Kampus Merdeka merupakan bentuk 

pembelajaran yang otonom dan fleksibel di perguruan tinggi 

yang bertujuan untuk menciptakan budaya kreatif dan inovatif 

guna memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuan mahasiswa yang bermacam-

macam.  
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Program MB-KM ini terbagi menjadi empat domain, yaitu: 

1) Kemudahan dalam pembukaan program studi baru, 2) 

Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) Kemudahan 

perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, 4) 

Hak belajar tiga semester di luar program studi. Pada program 

yang ke empat inilah mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya 

melalui kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Tiga 

semester tersebut adalah memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk mengambil 1 semester di luar program studi dalam satu 

Perguruan Tinggi (PT) dan 2 semester melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di luar PT. Pelaksanaan kegiatan di luar PT 

dituangkan dalam Bentuk Kegiatan Pembelajaran yang 

disingkat dengan BKP. BKP tersebut terdiri dari 8 kegiatan 

yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 

15 ayat 1, antara lain:  

1) Magang/praktik kerja di DUDI 

2) Proyek pengabdian kepada masyarakat di desa 

3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan 

4) Pertukaran mahasiswa,  

5) Penelitian/ Riset 

6) Kegiatan kewirausahaan,  
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7) Studi/ proyek independen, dan 

8) Asistensi mengajar 

 

 

Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM 

 

BKP pada Gambar 1. dilaksanakan dengan ketentuan 

yang ada Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Pendidikan UMSIDA. Dan dalam pelaksanaannya akan 

didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang sudah 

mendapatkan pembekalan mengenai 8 BKP MB-KM. 

Pelaksanaan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi Prodi Psikologi untuk menyiapkan mahasiswa 

yang adaptif, pembelajar dan tangguh yang disebut dengan 

agile learner. Mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan 
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keterampilan di terapan bidang psikologi industri dan 

psikologi pendidikan sesuai dengan visi dan misi Prodi 

Psikologi, namun juga menguasai soft skill serta keterampilan 

lainnya yang sesuai dengan bakat dan minat setiap mahasiswa.  

Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu BKP MB-

KM yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan 

pengalaman untuk belajar diluar kampus. Mahasiswa 

berkesempatan untuk belajar pada prodi yang berbeda di 

dalam Perguruan Tinggi yang sama, juga belajar pada prodi 

sejenis diluar Perguruan Tinggi asal. Selain itu, mahasiswa 

juga dimungkinkan belajar lintas prodi antar Perguruan 

Tinggi.   

Kegiatan pertukaran Mahasiswa melibatkan beberapa 

pihak di dalam pelaksanaannya. Guna menjadikan kegiatan 

yang dilaksanakan mahasiswa berjalan sistematis dan efektif, 

maka diperlukan petunjuk teknis mengenai tata laksana dalam 

kegiatan Pertukaran Mahasiswa. Oleh sebab itu, Panduan BKP 

Pertukaran Mahasiswa ini disusun sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan bagi pihak-pihak yang terlibat. 
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B. Dasar Hukum  

MB-KM merupakan kebijakan dari Kementerian 

Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Salah satu bentuk dari 

MBKM adalah kegiatan hak belajar mahasiswa diluar program 

studi selama 3 semester yang salah satu bentuk kegiatan 

pembelajarannya adalah Pertukaran Mahasiswa. Kegiatan 

MB-KM ini mengacu pada landasan hukum yang diterbitkan 

oleh pemerintah maupun Universitas. Adapun landasan 

hukum yang menjadi acuan MBKM antara lain:   

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang 

Pendidikan Tinggi.  

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.  

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.  
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7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang 

Musyawarah Desa.  

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang 

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa.  

10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang 

Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.  

11) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Nomor 215/II.3/AU/02.00/B/KEP/XI/2020 tentang Panduan 

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  

12) Prosedur Operasi Standar Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Pendidikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
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C. Maksud dan Tujuan  

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka memiliki maksud 

dan tujuan khususnya pada program hak belajar tiga semester 

di luar program studi yaitu untuk meningkatkan kompetensi 

lulusan Prodi Psikologi FPIP UMSIDA secara soft skill dan hard 

skill. Lulusan yang memiliki kedua kompetensi tersebut secara 

seimbang diharapkan akan lebih mampu dan siap dalam 

menghadapi kebutuhan zaman yang terus menerus berubah 

dengan cepat, baik dalam ranah sosial, ekonomi maupun 

teknologi. Selain itu, juga menyiapkan lulusan yang siap 

menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan 

berkepribadian. Program-program experiential learning yang 

dilaksanakan secara fleksibel diharapkan dapat memberikan 

ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya 

sesuai dengan bakat dan minatnya. Program ini menyiapkan 

mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk 

menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut 

memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya 

masing-masing.  
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D. Sasaran 

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Mahasiswa aktif 

Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Selain itu, sasaran dari Panduan 

Pertukaran Mahasiswa ini adalah program studi, dosen serta 

mitra. 
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BAB 2   

PERTUKARAN MAHASISWA 

 

A. Program Pertukaran Mahasiswa 

Pada kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan 

untuk mengikuti program transfer kredit antar perguruan 

tinggi di dalam negeri. Penyelenggaraan pertukaran 

Mahasiswa antar perguruan tinggi diharapkan mampu 

membentuk sikap mahasiswa, yaitu menghargai 

keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

Selain itu, mahasiswa juga mampu bekerjasama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan.   

Kegiatan pertukaran Mahasiswa ditawarkan dalam 

beberapa bentuk kegiatan belajar, yaitu 1) Pertukaran 

Mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang 

sama. Bentuk ini menunjang terpenuhinya capaian 

pembelajaran mahasiswa, baik yang sudah tertuang dalam 

struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum 

untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan, 2) 

Pertukaran Mahasiswa dalam program studi sejenis pada 
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perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk ini memungkinkan 

mahasiswa memperkaya pengalaman dan keilmuan yang 

didapat di perguruan tinggi lain yang memiliki ciri khas 

berbeda dari perguruan tinggi asal, dan 3) Pertukaran 

Mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang 

berbeda. Bentuk ini dapat menunjang terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan dengan memperkaya kompetensi 

mahasiswa. 

Prodi Psikologi FPIP UMSIDA berkomitmen 

menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa untuk 

memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi lulusan. Selain 

secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Prodi Psikologi juga 

menyelenggarakan pertukaran Mahasiswa secara mandiri 

melalui kerjasama kurikulum dengan perguruan tinggi lain.  

 

B. Tujuan Pertukaran Mahasiswa 

Ada tiga tujuan utama dalam kegiatan Pertukaran 

Mahasiswa, antara lain:  

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar 

lintas kampus. Tidak hanya mempelajari materi keilmuan, 

mahasiswa juga mempelajari wawasan ke-Bhinneka 
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Tunggal Ika-an dan menjalin persaudaraan lintas budaya 

dan suku.  

2. Membantu meningkatkan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa dengan persahabatan antar mahasiswa. 

3. Membantu menutupi perbedaan kualitas pendidikan 

antar perguruan tinggi dalam negeri. 

 

C. Manfaat Pertukaran Mahasiswa  

Manfaat pertukaran Mahasiswa terbagi menjadi 

beberapa kelompok, antara lain: 

1. Manfaat Pertukaran Mahasiswa bagi Prodi Psikologi 

a. Sebagai sarana pengembangan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi bagi Prodi khususnya pada pengembangan 

kurikulum. 

b. Menjalin dan meningkatkan jumlah kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain baik tingkat regional maupun 

nasional. 

c. Meningkatkan jumlah mahasiswa berkegiatan di luar 

kampus  

d. Meningkatkan reputasi kampus sebagai lembaga 

pendidikan di masyarakat 
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2. Manfaat Pertukaran Mahasiswa bagi Mahasiswa 

a. Mendapatkan pengayaan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan. 

b. Membangun persahabatan dengan mahasiswa antar 

prodi atau antar perguruan tinggi tujuan. 

c. Memperoleh rekognisi kegiatan melalui konversi atau 

penyetaraan mata kuliah yang sesuai. 

 

3. Manfaat Pertukaran Mahasiswa bagi Mitra  

a. Mitra memperoleh kesempatan mengembangkan 

kurikulum pembelajaran    

b. Mendapatkan mitra baru dalam kerjasama kurikulum 

  

D. Ketentuan Umum Pertukaran Mahasiswa 

1. Mahasiswa aktif Prodi Psikologi FPIP UMSIDA 

2. Mahasiswa telah memprogram matakuliah yang akan 

disetarakan dengan matakuliah di prodi atau perguruan 

tinggi tujuan.  

3. Pengusul kegiatan pertukaran Mahasiswa tidak sedang 

cuti atau mendapatkan sanksi hukum maupun akademik 

dari UMSIDA.  
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4. Kegiatan pertukaran Mahasiswa tidak mengandung 

unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang maupun 

peraturan resmi dari pemerintah.  

5. Memperoleh rekomendasi dari dosen wali dan disetujui 

oleh Kaprodi Psikologi.  

6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti 

program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang 

tua/wali  

7. Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara mandiri atau 

berkelompok secara independen pada perguruan tinggi 

mitra prodi psikologi FPIP Umsida.  

8. Kegiatan pertukaran Mahasiswa disetarakan dengan mata 

kuliah yang diprogram pada semester IV, V, dan VI sesuai 

dengan kurikulum Mendukung Program MBKM Tahun 

2020 Prodi Psikologi 

Tabel 1. Penyetaraan Matakuliah 

No Kode MK Nama MK SKS 

Semester IV 

1.  PSI19421 

 

Psikologi Islam 2 

2. PSI19422 

 

Psikologi Klinis 6 

3. PSI19424 Psikologi Anak Berkebutuhan 

Khusus 

3 

4. PSI19423 Observasi dan Wawancara 6 
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5. PSI19425 Metodologi Penelitian 

Kualitatif 

3 

Semester V 

 PSI19526 Psikologi Entrepreneur 2 

 PSI19527 Kode Etik Psikologi 2 

 PSI19528 Asesmen Intelegensi 3 

 PSI19529 Asesmen BakatMinat 3 

 PSI19530 Psikologi Proyeksi 2 

 PSI19531 Psikometri  2 

 PSI19532 Metodologi Penelitian 

Kuantitatif dan Eksperimen 

6 

Semester VI 

 PSI19633 Konseling 4 

 PSI19634 Psikologi Sekolah 2 

 PSI19635 Tes Proyeksi 3 

 PSI19636 Asesmen Kepribadian 3 

 PSI19637 Penyusunan Skala Psikologi 

dan Konstruksi Tes 

4 

Total 56 

 

E. Skema Pertukaran Mahasiswa 

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Prodi Psikologi 

FPIP UMSIDA menggunakan skema kemitraan. Kegiatan 

pertukaran Mahasiswa skema kemitraan merupakan kegiatan 

yang dilakukan mahasiswa prodi Psikologi pada Perguruan 
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Tinggi mitra. Perguruan Tinggi mitra kegiatan pertukaran 

Mahasiswa telah menjalin kerjasama kurikulum dengan prodi 

Psikologi UMSIDA. Perguruan Tinggi mitra ini dapat 

berbentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS). Skema kemitraan ini terbagi menjadi dua, 

antara lain: 

1. Jalur Program Studi 

Jalur program studi adalah salah satu pilihan yang 

dapat diambil oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

pertukaran Mahasiswa. Mahasiswa akan diarahkan untuk 

melakukan kegiatan di mitra prodi dan mengikuti pertukaran 

Mahasiswa sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh prodi 

dan mitra melalui MoU/ MoA.  

2. Jalur Mandiri 

Jalur mandiri memungkinkan mahasiswa secara 

leluasa menentukan prodi atau perguruan tinggi lain dalam 

melakukan pertukaran Mahasiswa. Mahasiswa dimungkinkan 

mengikuti kegiatan pertukaran Mahasiswa yang 

diselenggarakan pada skala nasional yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah maupun pada skala regional yang 

diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi. 

Mahasiswa diwajibkan untuk membuat rancangan program 
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belajar dengan supervisi dosen pembimbing akademik dalam 

menentukan matakuliah yang akan diikuti di prodi atau 

perguruan tinggi tujuan. 
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BAB 3   

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa 

skema kemitraan baik jalur program studi maupun jalur 

mandiri dilakukan oleh mahasiswa yang didampingi oleh 

dosen pembimbing dengan ketentuan waktu sebagai berikut:  

1. Dilaksanakan selama satu semester pada tahun akademik 

berjalan. 

2. Dilaksanakan pada semester IV, V, atau VI prodi Psikologi 

FPIP Umsida 

 

B. Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa  

Pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa terbagi   

1. Membuat rencana pertukaran Mahasiswa dan 

penyetaraannya sesuai dengan distribusi matakuliah pada 

kurikulum psikologi  

2. Membuat surat persetujuan dosen pembimbing akademik 

sesuai template (terlampir) 

3. Mengisi formulir pendaftaran pada laman  
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https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-

mahasiswa/  

sesuai dengan jalur yang dipilih dan mengunggah semua 

berkas yang diperlukan, antara lain: bukti KRS dan Surat 

Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.  

4. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dan dapat dilihat di laman  

https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-

mahasiswa/   

 

C. Proses Seleksi  

Proses seleksi program Pertukaran Mahasiswa ini 

terdiri beberapa tahapan, antara lain: 

1. Seleksi administratif yaitu kelengkapan berkas yang telah 

diunduh apakah sudah memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan. 

2. Program Studi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing 

Akademik mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa 

3. Hasil seleksi diumumkan sesuai jadwal di laman 

https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-

mahasiswa/   

https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa/
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4. Mahasiswa yang terpilih akan mendapatkan pengarahan 

dari Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik.  

  

D. Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa 

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa ini terdiri dari 3 

bentuk kegiatan, antara lain: 

 

1. Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pertukaran Mahasiswa terdiri dari 

beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh Prodi, Dosen 

pembimbing, mahasiswa dan mitra, yaitu: 

a. Prodi dan mitra menyepakati beberapa hal dalam bentuk 

dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, 

pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi 

yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban 

kedua belah pihak selama proses kegiatan pertukaran 

Mahasiswa.  

b. Prodi akan melakukan koordinasi dengan dosen 

pembimbing akademik dan menerbitkan surat 

pemberitahuan terkait pelaksanaan pertukaran Mahasiswa.  
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c. Mitra memfasilitasi pelaksanaan pertukaran Mahasiswa 

dengan menyiapkan informasi dan sarana prasarana terkait 

pelaksanaan pembelajaran. 

d. Mahasiswa melakukan kegiatan sesuai dengan rencana 

pertukaran Mahasiswa yang telah disetujui. 

e. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan yang telah 

dilakukan berupa materi presentasi kegiatan kepada Dosen 

Pembimbing Akademik dan Prodi.   

 

2. Monitoring dan Evaluasi 

Proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh 

dosen pembimbing akademik dan prodi. Adapun bentuk 

kegiatannya yaitu: 

a. Dosen Pembimbing Akademik melakukan pemantauan 

kepada mahasiswa yang melaksanakan pertukaran 

Mahasiswa melalui kegiatan perwalian. 

b. Dosen Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan 

kaprodi untuk melakukan evaluasi hasil pemantauan. 
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3. Pelaporan kegiatan 

Pelaporan kegiatan ini terdiri dari beberapa hal yang 

dilakukan oleh mahasiswa, DPA, Prodi dan Mitra. Adapun 

bentuk aktivitas, yaitu: 

a. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan pertukaran 

Mahasiswa dalam bentuk materi presentasi atau essay dan 

dokumentasi kegiatan. 

b. Mahasiswa mengumpulkan laporan kegiatan Pertukaran 

Mahasiswa melalui portal MBKM Prodi Psikologi di laman 

https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-

mahasiswa  

c. Mitra memberikan penilaian kepada mahasiswa yang telah 

melakukan kegiatan Pertukaran Mahasiswa.  

d. Prodi melakukan konversi nilai dan menyerahkan hasil 

konversi kepada Direktorat Akademik (DA). 

e. Prodi menerbitkan sertifikat bukti keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan pertukaran Mahasiswa.  

 

 

 

 

 

https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa
https://psikologi.umsida.ac.id/mbkm/pertukaran-mahasiswa
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E. Prosedur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa 

Adapun secara visual, proses kegiatan pelaksanaan 

Asistensi mengajar dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Prosedur Kegiatan Pertukaran Mahasiswa  
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BAB 4 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

A. Pemantauan Kegiatan 

Pemantauan kegiatan pertukaran Mahasiswa terdiri 

dari beberapa aktivitas, yang meliputi: 

1. Dosen pembimbing akademik melakukan 

pemantauan kegiatan minimal tiga kali selama 

kegiatan pertukaran Mahasiswa. 

2. Dosen pembimbing akademik melaporkan hasil 

pembimbingan secara tertulis melalui sistem 

akademik dosen sesuai waktu yang ditentukan. 

B. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi kegiatan pertukaran Mahasiswa terdiri dari 

beberapa aktivitas, yang terdiri dari: 

1. Kaprodi mengumpulkan dan menganalisa data 

pemantauan kegiatan sesuai laporan yang dibuat oleh 

Dosen Pembimbing Akademik 

2. Kaprodi  memberikan saran dan masukan atas hasil 

analisa data pemantauan sebagai bentuk perbaikan 

kegiatan pertukaran Mahasiswa.  
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BAB 5 

PERENCANAAN DAN PENYETARAAN MATA 

KULIAH 

A. Sistematika Perencanaan Mata Kuliah 

Berikut ini aktivitas dalam menyusun perencanaan 

mata kuliah untuk kegiatan pertukaran Mahasiswa: 

1. mahasiswa memprogram mata kuliah sesuai dengan 

distribusi mata kuliah pada kurikulum prodi psikologi 

2. Mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikuti di 

prodi atau perguruan tinggi tujuan dengan 

memperhatikan kurikulum prodi psikologi. 

3. Dosen pembimbing akademik memastikan mata 

kuliah pilihan mahasiswa sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan prodi Psikologi 

4. Kaprodi memvalidasi perencanaan mata kuliah 

mahasiswa. 

B. Sistematika Penyetaraan Mata Kuliah  

Berikut ini aktivitas dalam penyetaraan mata kuliah 

untuk kegiatan pertukaran Mahasiswa: 

1. Mitra menyerahkan hasil penilaian belajar mahasiswa 

kepada prodi Psikologi 
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2. Kaprodi melakukan penyetaraan nilai sesuai dengan 

standar penilaian pada pedoman akademik 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

 

Tabel 2. Tabel konversi nilai 

Huruf Angka Interval 

A 4,00 85 ≤ A ≤ 100 

A- 3,67 80 ≤ A- < 85 

B+ 3,33 75 ≤ B+ < 80 

B 3,00 70 ≤ B  < 75 

B- 2,67 65 ≤ B- < 70 

C+ 2,33 60 ≤ C+ < 65 

C 2,00 55 ≤ C < 60 

D 1,00 40 ≤ D < 55 

E 0,00 0   ≤ E  < 40 

 

3. Kaprodi menyerahkan hasil konversi nilai kepada 

Direktorat Akademik (DA) untuk proses input nilai.  
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BAB 6 

PENUTUP 

 

Demikian buku panduan ini disusun sebagai 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan pertukaran 

mahasiswa di lingkungan Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran prosedur 

pelaksanaan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

hingga pelaporan kegiatan.  

Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa 

diharapkan mampu memperkaya capaian pembelajaran 

mahasiswa psikologi. Selain itu program ini juga diharapkan 

mampu meningkatkan soft skill mahasiswa serta memperkaya 

wawasan mahasiswa dengan berpartisipasi dalam kegiatan 

pertukaran mahasiswa di prodi atau perguruan tinggi lain. 
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