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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah buku Panduan Akademik Program Studi 

Doktor Pendidikan IPA telah selesai kami susun. Panduan akademik ini disusun dengan 

tujuan melengkapi panduan akademik yang disusun sudah universitas. Panduan 

akademik ini berisi aturan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 

di program studi Doktor Pendidikan IPA FKIP UNEJ. Ketersediaan panduan akademik 

ini diharapkan dapat meningkatkan layanan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa 

berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan menghasilkan novelty yang bermanfaat 

bagi kesejahteraan bangsa dan negara. 

Atas terselesaikannya panduan akademik ini, pengelola Prodi Doktor Pendidikan 

IPA menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

proses penyelesaian buku, dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih terutama 

disampaikan kepada segenap pimpinan FKIP UNEJ yang telah memfasilitasi 

penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap anggota 

tim penyusun panduan akademik ini. 

Pengelola program studi memohon semua pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan prodi Doktor Pendidikan IPA FKIP UNEJ untuk memperhatikan dan 

merujuk panduan ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk peningkatan mutu 

penyelenggaraan prodi S3 Pendidikan IPA yang berkelanjutan.  Terima kasih. 

          

Jember, Januari 2019 

Pengelola Prodi Doktor P. IPA 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada tahun 2014 untuk pertama kalinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jember memiliki Program Pasca Sarjana S2 Pendidikan IPA. Seiring 

dengan waktu Program S2 IPA semakin diminati dibuktikan dengan adanya 

peningkatan jumlah mahasiswa pada setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah lulusan 

S2 Pendidikan IPA dan didorong permintaan stakeholders maka pada tahun 2018 FKIP 

Unej mengusulkan pendirian Program Studi Doktor Pendidikan IPA. Program Studi 

Doktor Pendidikan IPA ini insyaAllah mulai efektif pada Tahun Akademik 

2019/2020. 

 

1.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi Program Studi Doktor Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember 

Menjadi Program Studi Unggul dalam Penguasaan SAINTEK, Berwawasan 

Lingkungan, dan Bereputasi Internasional di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) pada Tahun 2023. 

 

Misi Program Studi Doktor Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember 

Dalam upaya mewujudkan visi Program Studi Doktor Pendidikan IPA 

Universitas Jember memiliki misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi dalam bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 

2. Mengembangkan keilmuan melalui penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran 

untuk menghasilkan inovasi di bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA); 
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3. Mengembangkan jaringan kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

dengan berbagai stakeholders, perguruan tinggi dan lembaga lain dalam dan 

luar negeri. 

 

Tujuan Program Studi Doktor Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember 

Program Studi Doktor Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) sehingga mampu menjadi tenaga profesional yang 

memberikan kontribusi di tingkat nasional dan internasional; 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian dan pengbadian 

kepada masyarakat yang dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang 

pendidikan Ilmu Pendidikan Alam (IPA) dalam rangka mengisi dan 

menunjang pembangunan regional, nasional dan internasional yang 

berwawasan lingkungan; 

3. Mingkatkan kontribusi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders, 

perguruan tinggi dan lembaga lain dalam dan luar negeri dalam 

pengembangan keilmuan dan layanan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). 

 

1.3 LEARNING OUTCOME/CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Doktor Pendidikan IPA UNEJ 

adalah sebagai berikut: 

CP  1  Mampu menemukan atau mengembangkan konsep-konsep baru dalam 

bidang ilmu Pendidikan IPA. 

CP 2 Mampu menyusun kebijakan, model atau program pendidikan IPA untuk 

meningkatkan mutu, relevansi, atau akses pendidikan melalui pendekatan 

interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner yang berbasis pertanian 

industrial. 
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CP 3     Mampu menghasilkan disertasi dan publikasi di bidang kajian Pendidikan 

IPA dengan menggunakan pendekatan inter, multi ataupun transdisipliner. 

CP 4 Mampu menunjukkan kepemimpinan yang santun dan bertanggung jawab 

dalam mengelola dan mengembangkan program penelitian yang bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia. 

 

 

1.4 TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK 

Tujuan penyusunan panduan akademik yang bersifat khusus untuk prodi Doktor 

Pendidikan IPA ini adalah: 

1. menjadi panduan pengelolaan layanan akademik yang bersifat tambahan 

khusus pada program studi Doktor Pendidikan IPA FKIP Unej; 

2. menjadi rujukan tambahan bagi para penanggungjawab dan pelaksana sistem 

manajemen layananan akademik pada program studi dalam memberikan 

pelayanan akademik kepada mahasiswa; 

3. bersama-sama dengan panduan akademik universitas menjadi gambaran 

tentang tahapan pengelolaan manajemen layanan akademik, baik bagi 

penanggungjawab maupun pelaksana layanan akademik pada program studi 

Doktor Pendidikan IPA; dan 

4. menjadi pegangan tambahan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat menyelesaikan studi tepat 

waktu dan dengan meraih prestasi yang setinggi-tingginya. 
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BAB II 

PENERIMAAN MAHASISWA DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

 

 

2.1 PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Rekutmen mahasiswa baru mengacu pada sistem rekrutmen yang ditetapkan oleh 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Universitas Jember. Metode 

seleksi mahasiswa baru yang digunakan pada Program Doktor Pendidikan IPA 

Universitas Jember adalah melalui jalur mandiri. Sistem rekrutmen dan seleksi calon 

mahasiswa baru menganut sistem terbuka (multi entry multi exit/MEME sistem) 

yang dilengkapi dengan sistem dokumentasi. Pola ini menganut sistem terbuka 

supaya pendaftar dapat fleksibel untuk masuk pada semester gasal atau genap. 

Tahapan pendaftaran mahasiswa adalah: 1) seleksi administrasi dan 2) tes ujian 

masuk.  

Persyaratan administrasi umum yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai 

mahasiswa baru pada Program Doktor Pendidikan IPA adalah: 

1) ijasah dan transkrip sarjana dan magister;  

2) sertifikat bukti kemampuan berbahasa inggris terbaru;  

3) surat rekomendasi dari calon promotor;  

4) surat rekomendasi dari dua orang dosen yang mengenal calon mahasiswa 

dengan baik baik berasal dari universitas tempat calon mahasiswa menempuh 

S2 atau dari tempat kerjanya, dan  

5) rencana penelitian disertasi yang sudah didiskusikan dengan calon promotor.  

 

Calon mahasiswa baru terbuka untuk mahasiswa berasal dari dalam negeri dan 

luar negeri. Bagi mahasiwa yang berasal dari Luar Negeri diwajibkan menguasai 

kemampuan berbahasa Indonesia. 
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Penerimaan mahasiswa baru Prodi Doktor IPA melalui tes tulis khusus dan 

wawancara dengan persyaratan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 

1. Memiliki IPK S2 sebagai berikut: 

a. ≥ 3,00 untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A; 

b. ≥ 3,25 untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B; 

c. ≥ 3,50 untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C; 

2. Lolos seleksi TPA (Tes Potensi Akademik) dan TKBI (Tes Kemampuan Bahasa 

Inggris) dengan Skor TOEFL 500 (ITP); atau 75 (IBT) atau IELTS 4.5 dan tes 

wawancara; 

3. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip nilai S-1 dan S-2 yang dilegalisir; 

4. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) orang dosen yang berjabatan Profesor 

dan 2 (dua) orang dosen bergelar Doktor, sedapat mungkin dari dosen 

Pembimbing Akademik sewaktu S-2. Apabila tidak mungkin, rekomendasi 

dapat diberikan oleh orang lain yang berwenang atau dari atasan yang 

berwenang bagi yang sudah bekerja; 

5. Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program S-3 yang berisi alasan, 

harapan, dan rencana setelah selesai kuliah S-3.  

6. Surat izin dari instansi/lembaga tempat bekerja (bagi calon yang sudah bekerja). 

7. Surat keterangan sehat dari dokter; 

8. Menunjukkan rekam jejak penelitian atau roadmap disertai bukti publikasi 

ilmiah. 

 

2.2 PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

2.2.1 Beban Studi, Waktu Studi, Persyaratan Mukim 

Beban studi untuk Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Jember 

dikelompokkan berdasarkan mata kuliah tatap muka dan kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian dan disertasi. Beban SKS mata kuliah tatap muka/terstruktur adalah 

12 SKS. Kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan disertasi (seminar 

proposal, seminar hasil penelitian, pemakalah seminar ilmiah internasional, publikasi 
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artikel jurnal internasional bereputasi, dan disertasi) minimal 30 SKS, sehingga total SKS 

adalah 42 SKS.  

Berikut ini adalah sebaran mata kuliah Program Doktor Pendidikan IPA 

Universitas Jember per semester. 

Urutan 

MK per 

Smt 

Nama MK/Kode 
Bobot 

SKS 

Tahap 

Pendidikan 

Doktor 

Bahan  Kajian 

I  Filsafat 

Pendidikan/ 

KPA3101 

2 Tahap 

Kualifikasi 

- Pengertian dan karakterisitik 

filsafat 

- Karakterisitik Pendidikan IPA 

(hakikat sains) 

- Aliran rasionalisme, empirisme, 

dan eksperimen 

- Ontologi, epistomologi, aksiologi 

penelitian 

- Penyimpulan induktif dan deduktif 

- Nilai-nilai sains 

- Struktur ilmu IPA 

- Ilmu, moral, dan etika 

I  Metodologi 

Penelitian dan 

Etika Akademik/ 

KPA3102 

2 Tahap 

Kualifikasi 

- Kajian kritikal literatur 

- Etika dalam penelitian 

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

- Penentuan topik penelitian 

- Penyiapan proposal Penelitian 

- Pengambilan data primer 

- Pengambilan data sekunder 

- Kompilasi dan analisis data 

- Analisa statistik 

- Penyusunan disertasi 

- artikel ilmiah 

I Pembelajaran IPA 

berbasis STEAM/ 

KPA3103 

2 Tahap 

Kualifikasi 

- Pengenalan framework STEAM 
- Kurikulum dan desain 

pembelajaran 

- Strategi penilaian 

- Kreativitas dan inovasi model 

pembelajaran STEAM 

- Inovasi media pembelajaran 

- Integrasi STEAM RBL’s (Reality 

Based Lesson) 

- Kearifan lokal dalam STEAM 
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I Ujian Kualifikasi 3 Tahap 

Kualifikasi 

- Pengembangan bidang IPA  

- Sintesis konten keilmuan IPA yang 

berhubungan dengan rencana 

disertasi.  

- Metodologi penelitian yang 

berhubungan dengan rencana 

disertasi 

- Kompetensi sistematisasi ide dalam 

penyusunan Proposal Disertasi 

II  Problematika 

Lingkungan 

Hidup/ 

KPA3201 

2 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Implikasi eksploitasi lingkungan 

hidup 

- Implikasi pencemaran lingkungan 

- Upaya perbaikan/pengelolaan 

lingkungan hidup 

- Analitis kritis 3 jurnal nasional dan 

3 jurnal internasional tiap 

mahasiswa tentang masalah 

lingkungan regional, nasional, atau 

internasional yang terkait dengan 

minat disertasinya 

- Pembuatan critical review state of 

the art jurnal yang dianalisis 

 II Bioteknologi dan 

Pembelajarannya/ 

KPA3202 

 

2 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Kloning gen dan DNA rekombinan 

- Bioinformatika 

- Genome editing 

- Bioetika 

- Pengembangan pembelajaran 

bioteknologi 

II Fisika Teori dan 

Pembelajarannya/ 

KPA3203 

2 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Fisika teori untuk partikel 

- Fisika teori untuk zat padat 

- Fisika teori untuk astronomi 

- Pengembangan pembelajaran fisika 

teori 

II Mekatronika dan 

Pembelajarannya/ 

KPA3204 

 

2 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Mekanika 

- Elektronika 

- Pemrograman komputer 

- Sensor 

- Pengembangan pembelajaran 

mekatronika 

II Agrosainteks dan 

Pembelajarannya/ 

KPA3205 

2 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Kimia terapan dalam perspektif 

agroindustri 
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 - Fisika terapan dalam perspektif 

agroindustri 

- Biologi terapan dalam perspektif 

agroindustri 

- Pengembangan pembelajaran 

agrosainstek 

II  Penulisan dan 

seminar 

Proposal/ 

KPA3206 

 

 

5 Tahap 

Penyusunan 

Proposal 

- Penguasaan sumber pustaka 

dengan cara studi literatur yang 

berhubungan dengan materi 

penelitian secara intensif melalui 

pemetaan hasil-hasil penelitian 

jurnal international mutakhir 

dibidang penelitian disertasinya.  

- Menguasai perkembangan 

keilmuan terkini yang 

berhubungan dengan tema 

penelitiannya. 

- Menentukan gap antara fakta yang 

belum tereksplorasi dalam level 

international untuk penelitian lebih 

lanjut. 

- Menguasai ruang lingkup 

penelitian, metodologi penelitian, 

rencana kerja penelitian dan target 

publikasinya.  

- Memprediksi hasil kajian awal, 

studi literaturnya beserta 

keseluruhan rencana penelitian 

yang layak dipresentasikan pada 

pertemuan ilmiah nasional. 

III  Penelitian dan 

seminar kemajuan 

1/ KPA3301 

4 Tahap 

Penelitian 1 

- Penguasaan disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan tema 

penelitian, keluasan dan kedalaman 

materi penelitian, penguasaan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

terkini termasuk bidang minat 

penelitiannya 

- Keaslian ide terhadap sumbangan 

bidang ilmu dan penerapannya. 

- Mendapatkan hasil studi literatur 

yang layak dipublikasikan pada 

(minimal) jurnal nasional 
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IV Penelitian dan 

seminar kemajuan 

2/KPA3401 

4 Tahap 

Penelitian 2 

- Mendapat bagian awal hasil dari 

inti penelitian yang telah 

direncanakan  

- Mendapatkan hasil penelitian yang 

layak dipublikasikan pada 

(minimal) jurnal nasional 

terakreditasi 

V Penelitian dan 

seminar kemajuan 

3/KPA3501 

4 Tahap 

Penelitian 3 

- Mendapat separuh hasil inti 

penelitian yang telah direncanakan 

dan layak diklaim orisinal 

berkontribusi pada khazanah ilmu 

pengetahuan  

- Mendapatkan hasil penelitian yang 

layak dipublikasikan pada 

(minimal) jurnal internasional 

VI Penelitian dan 

seminar kemajuan 

4/ KPA3601 

4 Tahap 

Penelitian 4 

- Mendapatkan bukti orisinalitas dan 

novelty hasil seluruh variabel 

penelitian sebagai kontribusi nyata 

bagi khazanah ilmu pengetahuan.  

- Mendapatkan hasil penelitian yang 

layak dipublikasikan pada jurnal 

internasional bereputasi 

VI Disertasi/ 

KPA3602 

8 Ujian Disertasi Menyusun karya tulis hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan 

secara mandiri, mengandung 

unsur novelty,  dan berkontribusi 

bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Total  42 

 

Berdasarkan sebaran matakuliah yang sudah ditetapkan, masa studi paling 

sedikit 6 semester dan paling lama 14 semester. 

Mahasiswa yang mengikuti program studi Doktor Pendidikan IPA Universitas 

Jember harus bermukim di wilayah kota Jember agar dapat mengikuti perkuliahan 

dengan aktif dan tertib. Selain itu untuk menciptakan sense of belonging pada kegiatan 

belajar, karena dalam kurikulum tidak hanya kuliah terstruktur tetapi ada kegiatan non 

kelas dan tugas mandiri yang tidak kalah pentingnya untuk diikuti oleh mahasiswa.  
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2.2.2 Persyaratan Penguasaan Bahasa Inggris 

Penguasaan Bahasa Inggris menjadi salah satu persyaratan bagi mahasiswa Prodi 

Doktor Pendidikan IPA FKIP Unej yang akan mengikuti ujian disertasi doktor. Dalam 

hal ini, persyaratan yang harus dipenuhi adalah mahasiswa sudah dinyatakan lulus tes 

setara TOEFL dengan skor minimum 500. Pernyataan lulus ditunjukkan oleh 

kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Unej. 

2.2.3 Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran adalah mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program 

studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Sistem pembelajaran Prodi 

Doktor Pendidikan IPA Unej menerapkan pembelajaran student-centered learning, yaitu 

mahasiswa diminta untuk berperan aktif dalam pembelajaran dengan cara menemukan 

dan memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran 

lebih banyak menggunakan penugasan dan presentasi.  

Sistem penilaian menggunakan authentic assesment, yang lebih banyak 

menggunakan performance test dan portofolio. Penilaian tiap mata kuliah berbeda-beda, 

tergantung pada tujuan masing-masing. 

 

2.2.4 Tahapan Kegiatan Pembelajaran Program Doktor Pendidikan IPA 

Tahapan kegiatan pembelajaran mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPA 

Universitas Jember adalah sebagai berikut. 

Tahap 1: Kualifikasi 

Di tahap ini, mahasiswa program doktor diwajibkan mengikuti sejumlah 

perkuliahan, termasuk matakuliah Ujian Kualifikasi. Perkuliahan diambil untuk 

memenuhi sebagian persyaratan masa mukim dan, jika perlu, sebagai persiapan ujian 

kualifikasi. Ujian Kualifikasi baru dapat dilakukan setelah mahasiswa terdaftar dan 

mengambil matakuliah selama minimum satu semester. Mahasiswa dinyatakan selesai 

tahap ini jika ia dinyatakan lulus ujian kualifikasi. Tahap pertama ini harus dapat 

diselesaikan dalam waktu paling lama dua semester. 
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Tahap 2: Penyusunan Proposal 

Di tahap ini, mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah proposal penelitian. 

Mahasiswa dinyatakan selesai tahap ini jika proposal yang disusunnya disetujui tim 

pembimbing dan dinyatakan layak sebagai proposal penelitian doktor oleh tim penilai. 

Tahap kedua ini harus dapat diselesaikan mahasiswa dalam waktu paling lama empat 

semester sejak ia memulai program doktor. 

Tahap 3: Penelitian  

Pada tahap ini, mahasiswa melakukan penelitian dan diwajibkan secara rutin 

melaporkan kemajuannya. Di tahap ini juga, mahasiswa menuliskan hasil penelitiannya 

ke dalam sebuah disertasi dan ke dalam makalah ilmiah untuk diterbitkan sebagai 

publikasi ilmiah internasional. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan tahap ini jika 

(1) semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Ujian Disertasi, telah dinyatakan lulus, (2) 

mahasiswa telah memenuhi syarat publikasi ilmiah, dan (3) disertasi yang disusun 

mahasiswa dan disetujui oleh tim pembimbing dinyatakan layak sebagai disertasi doktor 

oleh tim penilai.  

Secara ringkas tahapan pembelajaran Program Doktor Pendidikan IPA 

Universitas Jember dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan Pembelajaran Program Doktor Pendidikan IPA 

 

 

2.2.5 Persyaratan Mengikuti Perkuliahan dan Tahapan Ujian 

Persyaratan untuk dapat mengikuti perkuliahan dan ujian matakuliah adalah 

sebagai berikut: 

a) mahasiswa telah melakukan registrasi administrasi/keuangan dan registrasi 

akademik pada setiap awal semester; 

b) mahasiswa telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut; 

c) mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan kehadiran ≥ 75% dari total tatap muka. 
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Selama mengikuti pendidikan pada Program Doktor, mahasiswa wajib 

menempuh tahapan penilaian belajar. Jenis penilaian bagi mahasiswa Program Doktor 

meliputi: 

a) penilaian matakuliah; 

b) penilaian (ujian) kualifikasi; 

c) penilaian (ujian) proposal disertasi; 

d) penilaian (ujian) kemajuan penelitian; dan 

e) penilaian (ujian) disertasi baik tertutup maupun terbuka (promosi). 

 

2.2.6 Ujian Mata Kuliah 

Ujian mata kuliah dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian yang bertujuan 

untuk mengukur penguasaan materi dan pencapaian kompetensi atas suatu mata kuliah 

setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara dan dalam kurun waktu 

tertentu. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman 

Acuan Patokan (PAP). Mahasiswa Program Doktor untuk dinyatakan lulus dalam suatu 

mata kuliah jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya B (70). Penilaian (ujian) mata 

kuliah dilaksanakan oleh tiap-tiap dosen pengampu pada Program Doktor. 

 

2.2.7 Ujian Kualifikasi 

Ujian kualifikasi diselenggarakan untuk menilai penguasaan materi program 

studi dan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh bagi 

mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPA yang tercermin pada rencana penelitian 

disertasinya. 

Ujian Kualifikasi baru dapat dilakukan setelah mahasiswa terdaftar dan 

mengambil matakuliah selama minimum satu semester. Mahasiswa dinyatakan selesai 

tahap ini jika ia dinyatakan lulus ujian kualifikasi. Tahap pertama ini harus dapat 

diselesaikan dalam waktu paling lama dua semester.  
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Ketentuan Ujian Kualifikasi 

Mahasiswa Program Doktor dapat mengikuti ujian kualifikasi apabila telah 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) lulus semua mata kuliah tatap muka wajib maupun pilihan 

2) memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25; 

3) ujian kualifikasi dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian lisan; 

4) ujian lisan dapat dilakukan dalam bentuk penyajian dari penyelesaian soal atau 

tugas yang diberikan pada ujian tulis; 

5) ujian kualifikasi dilaksanakan oleh panitia ujian yang disusun oleh Komisi 

Bimbingan (Kombi) dan ditetapkan oleh Dekan. 

 

Tugas panitia ujian kualifikasi adalah: 

1) menyiapkan soal atau tugas untuk ujian tulis; 

2) membentuk tim dosen dari Program Studi sebagai penyusun soal atau tugas 

untuk ujian tulis; 

3) mengatur mekanisme pelaksanaan ujian tulis dan ujian lisan; 

4) menetapkan tim penguji untuk ujian tulis dan ujian lisan; 

5) menghimpun hasil ujian tulis dan ujian lisan, dan 

6) mengumumkan hasil ujian kualifikasi atas persetujuan Dekan. 
 
 

2.2.8 Ujian Proposal Penelitian Disertasi 

Ujian proposal disertasi bertujuan menilai kelayakan proposal yang disusun 

mahasiswa dan memberikan masukan untuk perbaikan proposal, terutama yang 

menyangkut latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoretis, 

kerangka berpikir, dan metode penelitian. 

 

Persyaratan: 

1. lulus semua mata kuliah dan memenuhi semua persyaratan akademik; 

2. menyelesaikan semua kewajban keuangan dan administrasi; 
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3. menyerahkan 6 buah proposal yang dijilid rapi dengan mengikuti pedoman 

penulisan karya ilmiah (PPKI) yang berlaku; dan 

4. memperoleh persetujuan secara tertulis dari para promotor yang menyatakan 

bahwa proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

 

Panitia Ujian Proposal Disertasi 

1) Panitia disusun oleh Kombi dan ditetapkan oleh Dekan. 

2) Panitia terdiri atas: 

(1) Ketua merangkap penguji: Ketua Program Studi (Kaprodi); 

(2) Penguji: tim promotor dan dua orang dosen dari prodi. 

3) Apabila Kaprodi sebagai pembimbing susunan panitia terdiri atas: 

(1) Ketua merangkap penguji: Dekan/dosen yang ditunjuk; 

(2) Penguji: tim promotor dan dua orang dosen dari prodi. 

4) Evaluator Proposal Disertasi berkualifikasi Profesor Doktor dan/atau Doktor 

dalam bidang yang sesuai dengan topik disertasinya. 

5)  Panitia sekurang-kurangnya berjumlah enam orang dan sebanyak-banyaknya 

tujuh orang. 

 

Prosedur Ujian: 

1) mahasiswa memaparkan proposal disertasi selama maksimal 15 menit; 

2) setelah selesai pemaparan, secara bergantian para penguji mengajukan 

pertanyaan dan/atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan 

proposal; dan 

3) waktu pelaksanaan ujian proposal disertasi maksimal 120 menit. 

 

Penetapan Hasil Ujian Proposal Disertasi 

1) Nilai hasil ujian dirapatkan dalam rapat panitia ujian. 

2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai sekurang-

kurangnya 70 (B). 
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2.2.9 Ujian Kemajuan Penelitian 

Tahap Penelitian Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Jember di bagi 

menjadi empat tahap kemajuan penelitian sebagai berikut: 

 

Penelitian I 

Pra-syarat: Lulus Ujian Kualifikasi dan Proposal Penelitian 

Syarat Kelulusan:  Sudah dapat mempertahankan metode yang meyakinkan untuk 

pemecahan masalah penelitian. Dibuktikan dengan laporan yang menyertakan analisis 

dan argument yang dapat diterima. 

 

Penelitian II 

Pra-syarat: Lulus Penelitian I 

Syarat Kelulusan: Sudah mengeksplorasi metode pemecahan yang diusulkan pada 

Seminar Kemajuan I yang dibuktikan dengan hasil penelitian awal. 

 

Penelitian III 

Pra-syarat: Lulus Penelitian II 

Syarat Kelulusan: Sudah menghasilkan kontribusi ilmiah yang dapat dapat diterbitkan 

di konferensi internasional sesuai dengan bidangnya, yang dibuktikan dalam bentuk 

draft makalah yang sudah setujui oleh Tim Pembimbing. 

 

Penelitian IV 

Pra-syarat: Lulus Penelitian III dan Makalah Konferensi Internasional sudah diterima. 

Syarat Kelulusan: 

Sudah menghasilkan kontribusi ilmiah secara lengkap yang layak untuk dituliskan 

dalam disertasi dan draft jurnal internasional yang sudah disetujui pembimbing. 

 

Panitia Ujian Kemajuan Penelitian 

1) Panitia disusun oleh Kombi dan ditetapkan oleh Dekan FKIP 
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2) Panitia terdiri atas: 

(1) ketua merangkap penguji: Ketua Program Studi (Kaprodi); 

(2) penguji: tim promotor dan dua orang dosen dari prodi. 

3) Apabila Kaprodi sebagai pembimbing susunan panitia terdiri atas: 

(1) Ketua merangkap penguji: Dekan/dosen yang ditunjuk; 

(2) Penguji: tim promotor dan dua orang dosen dari prodi. 

4) Evaluator Proposal Disertasi berkualifikasi Profesor Doktor dan/atau Doktor 

dalam bidang yang sesuai dengan topik disertasinya. 

5)  Panitia sekurang-kurangnya berjumlah enam orang dan sebanyak-banyaknya 

tujuh orang. 

 

Prosedur Ujian: 

1) mahasiswa memaparkan kemajuan penelitian selama maksimal 15 menit; 

2) setelah selesai pemaparan, secara bergantian para penguji mengajukan 

pertanyaan dan/atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan 

penelitian; dan 

3) waktu pelaksanaan ujian kemajuan penelitian maksimal 120 menit. 

Penetapan Hasil Ujian kemajuan penelitian 

1) Nilai hasil ujian dirapatkan dalam rapat panitia ujian. 

2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai sekurang-

kurangnya 70 (B). 

 

2.2.10 Ujian Disertasi 

Ujian disertasi bertujuan menilai disertasi yang dilaksanakan secara terjadwal. 

Ujian disertasi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu ujian tahap 1 atau Ujian Tertutup 

dan ujian tahap 2 atau Ujian Terbuka. 

 

Persyaratan Ujian 1 (Ujian Tertutup): 

1) menyelesaikan semua kewajban keuangan dan administrasi; 
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2) menyerahkan sertifikat TOEFL dari lembaga yang dengan skor minimal 500; 

3) mendapatkan persetujuan tim promotor; 

4) memperoleh persetujuan Tim Verifikasi Draft Disertasi yang ditunjuk oleh Dekan; 

5) menyerahkan 7 buah draft disertasi yang dijilid rapi dengan mengikuti PPKI yang 

berlaku; 

6) menyerahkan bukti publikasi satu artikel dalam jurnal internasional bereputasi 

yang relevan dengan penelitian disertasi; 

7) menyerahkan bukti mengikuti seminar internasional beserta prosidingnya. 

 
Persyaratan Ujian 2 (Ujian terbuka): 

1) lulus ujian tahap 1; 

2) memperoleh persetujuan secara tertulis tim promotor yag menyatakan bahwa 

disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk mengikuti 

ujian tahap 2; 

3) menyerahkan delapan naskah draft disertasi yang telah direvisi sesuai masukan 

tim penguji pada ujian tahap 1. 

 
 
Panitia Ujian Disertasi 

1. Panitia dibentuk dengan Keputusan Rektor 

2. Panitia Ujian Tahap 1 (tertutup) dan Ujian Tahap 2 (terbuka) terdiri atas: 

a) Ketua: Dekan 

b) Sekretaris: Kaprodi 

c) Penguji: Satu penguji dari luar universitas, dua penguji dari dalam universitas, 

dan tiga orang tim promotor. 

3. Apabila Kaprodi sebagai pembimbing maka sekretaris digantikan oleh dosen 

yang ditunjuk. 

4. Penguji dari luar UNEJ adalah dosen yang berasal dari luar UNEJ dan tidak 

sedang mendapat tugas mengajar atau membimbing di Program Doktor UNEJ. 

5. Syarat penguji disertasi dari luar universitas: 
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a) Minimal berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional Lektor kepala 

b) Memiliki kepakaran di bidang ilmu sesuai dengan prodi 

c) Berasal dari prodi yang terakreditasi minimal B 

 
Prosedur Ujian Disertasi Tahap 1 dan Ujian Tahap 2 

1) Ketua atau sekretaris sidang membuka ujian 

2) Promovendus memaparkan proposal disertasi selama maksimal 15 menit. 

3) Ketua Sidang memberikan waktu kepada para penguji, secara bergantian para 

penguji mengajukan pertanyaan atau klarifikasi 

4) Ketua sidang memimpin rapat yudisium dengan mempersilahkan promovendus 

untuk meninggalkan ruang sidang 

5) Ketua sidang mempersilahkan promovendus kembali ke ruang siding dan 

mengumumkan hasil akhir ujian disertasi. 

6) Apabila terdapat catatan perbaikan dari para penguji maka ketua panitia 

menetapkan batas waktu perbaikan maksimal 2 bulan. 

7) Waktu pelaksanaan ujian disertasi maksimal 120 menit. 

 
 
Penetapan Hasil ujian Disertasi tahap 1 

1) Hasil ujian disertasi tahap 1 ditetapkan dalam rapat panitia ujian 

2) Hasil ujian disertasi 1 dari semua penguji diserahkan kepada ketua sidang untuk 

dihitung reratanya. 

3) Hasil kelulusan disampaikan oleh ketua panitia setelah rapat dalam dua kategori 

yaitu lulus atau tidak lulus. 

4) Promovendus dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata sekurang-

kurangnya 70. 

5) Pengumuman hasil penilaian disertasi tahap 1 disampaikan oleh ketua sidang 

setelah rapat panitia. 
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Penetapan Hasil ujian Disertasi tahap 2 (Ujian Terbuka) 

1) Hasil ujian disertasi tahap 2 ditetapkan dalam rapat panitia ujian 

2) Hasil ujian disertasi 2 dari semua penguji diserahkan kepada ketua sidang untuk 

dihitung reratanya. 

3) Nilai ujian disertasi tahap 2 (terbuka) sekurang-kurangnya sama dengan nilai 

ujian disertasi tahap 1 (tertutup) 

4) Pengumuman hasil penilaian disertasi tahap 2 disampaikan oleh ketua sidang 

setelah rapat panitia. 

 
Yudisium Program Doktor 

Sesuai dengan IPK yang dicapai, predikat kelulusan Program Doktor dinyatakan 

dengan predikat sebagai berikut: 

1) 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Baik;  

2) 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat 

Memuaskan;  

3) 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat 

Memuaskan;  

4) 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat 

Sangat Memuaskan;  

5) 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 5 (lima) tahun, mendapatkan predikat sangat 

Memuaskan;  

6) 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun, dan output penelitian 

berupa publikasi pada jurnal internasional terindeks pada Institute for Scientific 

Information (ISI) dengan impact factor >1 atau cluster Q3 dalam Scopus, 

mendapatkan predikat Dengan Pujian.  

 

2.2.11 Persyaratan Penulisan Disertasi 

1. Topik penelitian sesuai dengan bidang keilmuan di program studi yaitu model   

pembelajaran berbasis STEAM yang berakar pada pertanian industrial. 
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2. Disertasi bersifat orisinal dan memenuhi kode etik ilmiah 

3. Disertasi menunjukkan kebaharuan temuan hasil penelitian 

4. Disertasi mengacu kepada sumber-sumber ilmiah yang relevan dan terkini 

ditunjukkan dengan jumlah minimum 25 artikel dari jurnal internasional, 25 

artikel dari jurnal nasional terakreditasi, 50 artikel dari jurnal nasional, tidak 

termasuk kamus, thesaurus, dan ensiklopedia. 

5. Bahasan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian (studi empirik, kajian 

laboratorium, kajian literatur atau dokumenter) yang dilakukan secara mandiri 

oleh penulis dalam bidang yang relevan 

6. Disertasi berupa penemuan atau pengembangan suatu teori, model, atau metode 

baru untuk pemecahan masalah 

7. Jenis penelitian disertasi mengacu pada jenjang 9 KKNI. 

8. Artikel dan Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para 

pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik 

menggunakan software Turnitin, dengan tingkat kesamaan maksimal 30 % (tiga 

puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi. 

 

2.2.12 Persyaratan Pembimbingan Disertasi 

Persyaratan Tim Promotor 

1) Tim Promotor terdiri dari Promotor dan Co-promotor. 

2) Promotor dan Co-promotor adalah staf pengajar tetap Universitas Jember yang 

sesuai dan ditugasi oleh Dekan untuk membimbing calon doktor dalam penulisan 

disertasi. 

3) Persyaratan Promotor:  

a) Mempunyai jabatan akademik Profesor berkualifikasi Doktor;  

b) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi 

peserta Program Doktor;  

c) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 

(satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 
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internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar 

yang ditetapkan senat perguruan tinggi;  

4) Persyaratan Co-Promotor:  

a) Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;  

b) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi 

peserta Program Doktor;  

c) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 

(satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar 

yang ditetapkan senat perguruan tinggi;  

d) Jumlah Co-promotor maksimal 2 (dua)  

5) Promotor dan Co-promotor ditunjuk/diangkat oleh Rektor atas usul Direktur 

untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin 

paling lambat 1 (satu) semester setelah ujian kualifikasi.  

6) Apabila ketentuan nomor (1) tersebut tidak terpenuhi dapat ditunjuk promotor 

dari luar UNEJ sesuai dengan keahliannya. 

7) Tim promotor wajib melaksanakan pedoman penulisan disertasi yang dimiliki 

program pascasarjana. 

 

Persyaratan Jumlah Bimbingan 

1) Promotor hanya dapat melakukan pembimbingan maksimum 2 (dua) calon 

Doktor; 

2) Co-Promotor hanya dapat melakukan pembimbingan sebanyak 3 (tiga) calon 

Doktor; 

3) Promotor dan Co-Promotor dapat menguji sebanyak 5 (lima) calon Doktor; 

 

2.2.13 Persyaratan Publikasi 

1) Mahasiswa wajib menyajikan bagian penelitian disertasinya dalam seminar 

internasional minimal 1 kali dan dibuktikan dengan prosiding. 
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2) Mahasiswa wajib mempublikasikan bagian penelitian disertasinya dalam jurnal 

internasional bereputasi minimal 1 jurnal. 

 

2.2.15 Administrasi Ujian Disertasi 

Proses penyelenggaraan Disertasi Program Doktor secara administratif difasilitasi 

di dalam SISTER yang diawali dari proses seleksi kandidat sampai dengan entry nilai. 

Prosedur pelaksanaan diserta si disajikan dalam bagan seperti pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Bagan Alur Disertasi pada SISTER 
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BAB III 
ETIKA AKADEMIK 

 

3.1 Etika Akademik  

Etika akademik merupakan seperangkat kaidah atau penerapan nilai-nilai dan norma 

baik buruk serta benar salah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Penanaman etika akademik akan 

mengantarkan lulusan yang berkapasitas ilmu, berkarakter, dan cendekia. Rumusan etika 

akademik dituangkan dalam bentuk pernyataan yang tegas dan jelas tentang hal-hal yang 

perlu dan seharusnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap permasalahan.  

 

3.2 Pelanggaran Etika Akademik  

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pelanggaran etika akademik cukup menjadi 

perhatian masyarakat, antara lain: kecurangan dalam ujian, menyontek, joki, plagiat 

karya ilmiah, dan lain-lain.  

 

Beberapa aktivitas mahasiswa yang tergolong pelanggaran etika akademik adalah:  

1. menyontek, yaitu menggunakan cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung, 

misalnya membuka catatan, buku, atau media informasi lainnya, bekerjasama 

dengan peserta lain;  

2. menjadi joki ujian, menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan atau 

menyelesaikan soal-soal ujian baik atas permintaan orang lain maupun atas 

kehendaknya sendiri;  

3. meminta atau menyuruh orang lain untuk menjadi joki, baik yang kegiatannya di 

Jember maupun di tempat lain;  
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4. membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud untuk 

mempengaruhi hasil penilaian kegiatan akademik;  

5. melakukan tindakan mengubah, mengganti, memalsukan isi atau informasi yang 

ada dalam: Presensi kegiatan pembelajaran, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), 

bukti pembayaran kegiatan akademik, bukti bebas tanggungan perpustakaan 

dan laboratorium, Laporan Hasil Studi (LHS), tugas akhir, transkrip nilai, ijazah.  

6. melakukan tindakan plagiat:  

a. mempublikasikan karya: laporan, tugas paper, artikel, skripsi, tesis atau 

disertasi yang dibuat dengan cara memesan atau membeli dari orang lain;  

b. mengakui atau menggunakan karya: laporan, tugas paper, artikel, skripsi, tesis 

atau disertasi orang yang lebih dulu menulis atau mempublikasikan sebagai 

buah karyanya; 

c. menggunakan, mempublikasikan atau menampilkan gagasan atau ide orang 

lain dalam bentuk data, teks, audio, video atau bentuk lainnya tanpa merujuk 

atau mendapat persetujuan pemiliknya;  

d. menggunakan gagasan orang lain ke dalam bahasa sendiri tanpa rujukan yang 

memadai terhadap sumber atau mengaburkan sumber;  

e. mengumpulkan tugas, paper, artikel atau laporan akademik seperti laporan 

praktikum, studi lapang, magang yang sama atau mirip dengan karya orang 

lain yang pernah dikumpulkan sebelumnya.  

 

3.3 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik  

UNEJ mengembangkan peraturan akademik bersifat persuasif, jelas, dan tegas. 

Pelanggaran terhadap norma dan aturan akademik yang telah ditetapkan memiliki 

konsekuensi pemberian sanksi. Hal ini dilakukan agar sanksi yang berupa tindakan atau 

pembinaan dapat membangun atau memaksa mahasiswa taat dengan aturan yang 

berlaku. 
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 Tindakan atau pembinaan dilakukan oleh pimpinan, rektor atau dekan, kepada 

mahasiswa didasarkan pada laporan valid dan didukung oleh bukti dari pihak-pihak 

yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pemantauan atau evaluasi. Sanksi 

yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kecurangan/pelanggaran etika 

akademik dapat berupa: 

1. peringatan baik secara langsung/lisan maupun tulisan oleh dosen atau karyawan 

yang mendapat kewenangan secara tertulis oleh pimpinan fakultas;  

2. pengurangan nilai hasil pembelajaran dari matakuliah yang ditempuh serendah-

rendahnya E oleh dosen pengampu matakuliah;  

3. pembatalan nilai yang terlanjur diperoleh/diberikan setelah terbukti melakukan 

pelanggaran etika akademik;  

4. memutus beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;  

5. pemberian skorsing selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun;  

6. mengembalikan mahasiswa yang bersangkutan kepada orang tuanya. 

 

3.4 Penegakan Sanksi  

Pemberian sanksi dilakukan oleh pimpinan universitas atau fakultas setelah yang 

bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik. Besarnya atau beratnya 

sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan 

oleh mahasiswa. 
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BAB IV 
PUTUS STUDI DAN CUTI KULIAH 

 

4.1 Putus Studi 

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi:  

1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi 

minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks minimal yang dipersyaratkan 

program studi;  

2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil lulus ujian 

kualifikasi dan proposalnya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai 

proposal untuk disertasi;  

3) Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian 

proposal dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua 

mata kuliah yang dipersyaratkan;  

4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian 

terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang 

dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).  

5) Dalam hal seorang calon doktor tidak dapat memenuhi ketentuan no 1 s.d 4, 

maka masa studi calon doktor tersebut dapat diusulkan untuk diperpanjang 

oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program 

studi monodisiplin kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun apabila 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a. Belum pernah diperpanjang;  

b. Telah lulus seminar hasil penelitian;  

c. Memperoleh rekomendasi promotor;  

 

4.2 Cuti Kuliah 

Cuti kuliah atau Izin berhenti sementara diberikan bagi Kandidat Doktor dengan 

ketentuan sebagai berikut:  
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1) Telah memenuhi evaluasi/seleksi kandidat setelah menyelesaikan 3 (tiga) 

semester pertama;  

2) Selama studi, mahasiswa hanya diperkenankan izin berhenti sementara (cuti 

kuliah) sebanyak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) semester berturut-turut;  

3) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diajukan sesuai dengan jadwal yang telah 

dikeluarkan oleh BAAK dan dilakukan secara online melalui SISTER;  

4) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diluar ketentuan butir 1 dan 2 di atas apabila 

dalam keadaan force majeur;  

5) Selama masa izin berhenti studi sementara (cuti kuliah), mahasiswa tidak perlu 

membayar SPP dan lama waktu cuti tidak dihitung dalam masa studi;  

6) Mahasiswa Non-aktif, tetap diwajibkan membayar SPP dan selama mahasiswa 

berstatus Non-aktif, maka akan terhitung sebagai masa studi;  

7) Apabila mahasiswa berstatus Non-aktif selama dua semester berturut-turut, maka 

semester berikutnya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan 

haknya sebagai mahasiswa UNEJ dinyatakan hilang  
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BAB V 
PIMPINAN DAN DOSEN 

 

Pengelola Program Studi Doktor Pendidikan IPA UNEJ adalah Ketua Program Studi dan 

Komisi Bimbingan (Kombi).  Saat ini Prodi Doktor Pendidikan IPA memiliki 17 dosen 

yang keahliannya sesuai dengan prodi dan beberapa dosen tetap yang keahliannya 

kurang sesuai dengan prodi. Kualifikasi dosen adalah profesor (guru besar) dan doktor 

sesuai dengan bidang keahlian/kepakarannya. 

 

PIMPINAN FAKULTAS  

Dekan   : Prof. Dr. Dafik, M.Sc., Ph. D 

Wakil Dekan 1 : Prof. Dr. Suratno, M. Si 

Wakil Dekan 2 : Prof. Dr. Joko Waluyo, M. Si 

Wakil Dekan 3 : Dr. Sukidin, M. Pd 

 

DOSEN TETAP DAN PEMBIMBING DISERTASI 

1. Prof. Dr. Suratno, M. Si 

2. Prof. Dr. Indrawati, M. Pd 

3. Prof. Dr. Sutarto, M. Pd 

4. Prof. Dr. I Ketut Mahardika, M. Pd 

5. Prof. Dr. Sunardi, M. Pd. 

6. Prof. Dr. Dafik, M.Sc., Ph. D 

7. Dr. Ir. Imam Mudakir, M. Si 

8. Dr. Slamet Hariyadi, M. Si 

9. Dr. Sudarti, M. Kes 

10. Dr. Iis Nur Asyiah, SP., MP 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Program Studi Doktor 

Pendidikan IPA, terutama untuk keperluan akademis, selama menyelesaikan studinya 

di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Ke depan buku panduan 

ini akan disempurnakan sesuai kebutuhan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat 

dibutuhkan untuk keperluan penyempurnaan buku panduan ini. 
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Lampiran 

Deskripsi Matakuliah 

Filsafat Pendidikan 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Pengertian dan karakterisitik filsafat, Karakterisitik 
Pendidikan IPA (hakikat sains), Aliran rasionalisme, empirisme, dan eksperimen, 
Ontologi, epistomologi, aksiologi penelitian, Penyimpulan induktif dan deduktif, 
Nilai-nilai sains, Struktur ilmu IPA, Ilmu, moral, dan etika. 

PUSTAKA 
- Rawls, John. 1995. A Theory of justice. Revised edition. Cambridge, Massachusetts: 

Macmillan Publishing Company. 
- Sen, Amartya. 2000. Development as Freedom. New York: Achor Books. 
- Hardiman, Budi. 2007. Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche, Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Metode Penelitian dan Etika Akademik 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Kajian kritikal literatur, Etika dalam penelitian, Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI), Penentuan topik penelitian, Penyiapan proposal 
Penelitian, Pengambilan data primer, Pengambilan data sekunder, Kompilasi dan 
analisis data, Analisa statistik, Penyusunan disertasi dan artikel ilmiah. 

PUSTAKA 
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research Planningm Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research. Boston: PEARSON. 
- Cohen, L. and Manion, L. (1994).  Research Methods in Education, hal. 208-214. 
- Fraenkel, J.R. and Wallen, N.E. (1993). How to Design and Evaluate Research in 

Education 

 

Pembelajaran IPA berbasis STEAM 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Pengenalan framework STEAM, Kurikulum dan 
desain pembelajaran, Strategi penilaian, Kreativitas dan inovasi model 
pembelajaran STEAM, Inovasi media pembelajaran, Integrasi STEAM RBL’s 
(Reality Based Lesson), Kearifan lokal dalam STEAM. 

PUSTAKA 

- Riley, Susan. 2013. Pivot Point: At the Crossroads of STEM, STEAM and Arts 

Integration. 
- Bybee., dan Rodger W. 2013. The Case for STEM Education Challenges and 

Opportunities. United States of America.  
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Problematika Lingkungan Hidup 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Implikasi eksploitasi lingkungan hidup, Implikasi 
pencemaran lingkungan, Upaya perbaikan/pengelolaan lingkungan hidup, 
Analitis kritis  jurnal nasional dan internasional tentang masalah lingkungan 
regional, nasional, atau internasional yang terkait dengan minat disertasinya, 
Pembuatan critical review state of the art jurnal yang dianalisis 

PUSTAKA 

- Miller, G. Tyler. Jr. 1985. Environmental Science: An Introduction.California: 
Wadsworth Publishing Company.  

- Salim, Emil 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.  
- Soerjani, et al.eds., 1987. Lingkungan: Sumberdaya Alam danKependudukan dalam 

Pembangunan. Jakarta: UI-Press.  

 

Bioteknologi dan Pembelajarannya 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Kloning gen dan DNA rekombinan, Bioinformatika, 
Genome editing, Bioetika, Pengembangan pembelajaran bioteknologi. 

PUSTAKA 
-  

 

Mekatronika dan Pembelajarannya 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Mekanika, Elektronika, Pemrograman komputer, 
Sensor, Pengembangan pembelajaran mekatronika.  

PUSTAKA 

- J. Webb, Programmable Logic Control, Macmillan Publish., New York, 1992 
- David G. Alciator dan Michael B Histand, Introduction to Mechatronics and 

Measurement Systems, Mc Graw Hill, New York, 2003.  
- A. Preumont. 2006. Mechatronics: Dynamics of Electromechanical and 

Piezoelectric Systems.  

 

Fisika Teori dan Pembelajarannya 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Fisika teori untuk partikel, Fisika teori untuk zat 
padat, Fisika teori untuk astronomi, Pengembangan pembelajaran fisika teori. 

PUSTAKA 
-  
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Agrosainteks dan Pembelajarannya 

DESKRIPSI SINGKAT MATERI AJAR 

Mata Kuliah ini berisi tentang Kimia terapan dalam perspektif agroindustri, Fisika 
terapan dalam perspektif agroindustri, Biologi terapan dalam perspektif 
agroindustri, Pengembangan pembelajaran agrosainstek. .  

PUSTAKA 
- Megh R Goyal. 2018. Sustainable Biological Systems for Agriculture: Emerging 

Issues in Nanotechnology, Biofertilizers, Wastewater, and Farm Machines. Apple 
Academic Press. 409pp 

- Parvatha Reddy. 2017. Agro-ecological Approaches to Pest Management for 
Sustainable Agriculture. Springer Singapore. 339pp 

- Ram Lakhan Singh, Sukanta Mondal. 2017. Biotechnology for Sustainable 
Agriculture: Emerging Approaches and Strategies. 448pp 

 


