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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS DAN 

MANAJEMEN 
 

RASIONAL PROGRAM 
Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen hingga saat 

ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Program Studi S2 Pendidikan 
Bisnis dan Manajemen diselenggarakan dalam rangka membantu 
pemenuhan kebutuhan lapangan terhadap program pendidikan lanjutan 
bagi para guru dan dosen. Secara lebih rinci sebagai berikut. 

Pertama, memenuhi minat dan memfasilitasi peningkatan karir 
profesional para guru yang bertugas dalam bidang bisnis dan manajemen 
khususnya yang berlatarbelakang S1 Pendidikan Administrasi Perkantor-
an dan S1 Pendidikan Tata Niaga di SMK/SMA, termasuk yang berlatar-
belakang S1 Pendidikan Akuntansi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, dan S1 Manajemen. Terkait dengan itu, 
Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen mendukung: (a) 
percepatan sertifikasi guru dalam rangka peningkatan keprofesionalan 
guru, setidaknya dalam hal kualifikasi akademik, perencanaan-
pelaksanaan-evaluasi pembelajaran, dan pengembangan profesi; (b) 
peningkatan kompetensi guru dalam penelitian, termasuk PTK, dan 
penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional ber-
ISSN bahkan jurnal terakreditasi nasional; PTK merupakan syarat mutlak 
bagi peningkatan jenjang karir guru dari golongan ruang IV/a ke IV/b; 
dan (c) program pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), 
dalam hal ini penyiapan sumber daya manusia (guru) untuk ditingkatkan 
keprofesionalannya. Kedua, memenuhi permintaan para lulusan S1 
Kependidikan dan S1 Non Kependidikan yang relevan dengan pendidikan 
bisnis dan manajemen, serta dosen-dosen di perguruan tinggi baik negeri 
maupun swasta yang masih memiliki latar belakang pendidikan S1 untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. 
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Selain itu, perkembangan dunia bisnis dan manajemen yang 
semakin kompleks baik di tingkat lokal, nasional, maupun global menun-
tut penyesuaian-penyesuaian dari berbagai aspek, termasuk pendidikan 
bisnis dan manajemen. Problematika pendidikan bisnis dan manajemen 
menjadi semakin kompleks sejalan dengan semakin kompleksnya 
perkembangan dunia bisnis dan manajemen. Adanya problematika 
pendidikan bisnis dan manajemen yang semakin kompleks menuntut 
tersedianya tenaga pengembang dan tenaga pendidik profesional dalam 
bidang pendidikan bisnis dan manajemen pada berbagai jalur pendidikan 
(formal, informal, dan non-formal). Dalam kaitannya dengan hal itu 
pulalah, Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen diselengga-
rakan. 

 

VISI 
Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen adalah 

program studi yang secara akademis berada dalam naungan Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, sedangkan 
manajemen akademiknya berada dalam naungan Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Malang. Visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan 
Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen adalah melekat pada 
visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Malang. 

Visi Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen adalah 
menjadi program studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam 
pengembangan pendidikan bisnis dan manajemen. 

 

MISI 
Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen mempunyai 

misi sebagai berikut. 
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber-

daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam bidang 
pendidikan bisnis dan manajemen. 
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2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk meng-
hasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang pendidikan 
bisnis dan manajemen. 

3. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 
pendidikan bisnis dan manajemen. 

4. Menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak untuk 
meningkatkan kinerja program studi. 

 
TUJUAN PROGRAM 

Tujuan Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 
adalah menghasilkan tenaga pengembang dan tenaga pendidik profesional 
dalam bidang pendidikan bisnis dan manajemen pada berbagai jalur 
pendidikan. 

 
KOMPETENSI LULUSAN 

Kompetensi lulusan Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan 
Manajemen adalah menjadi tenaga pengembang dan tenaga pendidik 
dalam bidang pendidikan bisnis dan manajemen pada berbagai jalur 
pendidikan yang:  
1. cerdas, arif, responsif, dan berjiwa Pancasila dalam berpikir, 

mengambil keputusan, dan bertindak profesional; 
2. kompeten dalam mengembangkan bahan ajar, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran bidang bisnis dan 
manajemen; 

3. kompeten dalam mengembangkan program pendidikan bisnis dan 
manajemen. 

 
STRUKTUR KURIKULUM 

Struktur kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan 
Manajemen terdiri atas lima komponen berbobot 38 sks, yakni Mata-
kuliah Umum (MKU) berbobot 4 sks, Matakuliah Dasar Keahlian 
(MKDK) berbobot 8 sks, Matakuliah Keahlian (MKK) berbobot 20 sks, 
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dan Tesis berbobot 6 sks. Struktur kurikulum Program Studi S2 Pendidik-
an Bisnis dan Manajemen nampak pada Tabel berikut. 

 
Tabel 1. Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU) 4 sks 
MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif 

 
2/2 
2/2 

 
X 
X 

  
 

 

B. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK) 8 sks 
MKDK511 Landasan Pendidikan dan 

Pembelajaran 
MKDK512 Problematika Pendidikan Bisnis dan 

Manajemen 
MKDK513 Model-model Pembelajaran Inovatif 

dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
MKDK514 Evaluasi Pembelajaran 

 
2/2 
2/2 

 
2/2 

 
2/2 

 
X 
 
 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 

  

C. Matakuliah Keahlian (MKK) 20 sks 
PBM521 Teori Manajemen 
PBM522 Perilaku Organisasi  
PBM523 Kewirausahaan 
PBM524 Manajemen Perkantoran Modern 
PBM525 Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 
PBM531 Manajemen Pemasaran*) 
PBM532 Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM)*) 
PBM533 Manajemen Keuangan*) 
PBM534 Sistem Informasi Manajemen*) 
PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan 

 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 

 
3/3 

 
3/3 
3/3 
2/4 

 
X 
 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X*) 
 

X*) 
 

X*) 
X*) 
X 

 

D. Tesis 6 sks 
TES 591 Seminar Usulan Tesis 
TES 590 Tesis (termasuk bimbingan, penulisan, 

dan ujian Tesis) 

 
0/2 
6/- 

   
X 
X 

 
(X) 
(X) 

Jumlah SKS 38 12 15 11 0 
Keterangan: 
*)  Pilih satu matakuliah pendukung Tesis. 
(X) Jika sudah lulus pada semester 3, berarti tidak ditempuh pada semester 4; jika belum 

lulus atau belum ditempuh pada semester 3, berarti ditempuh (lagi) pada semester 4. 
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DESKRIPSI MATAKULIAH 
 
MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip dan prosedur dalam 
melakukan penelitian kuantitatif dan penerapannya dalam bidang pendi-
dikan bisnis dan manajemen. Topik yang dibahas mencakup perumusan 
masalah, kajian pustaka yang relevan, pengembangan hipotesis, pengu-
kuran variabel, desain kuantitatif (eksperimen dan survei), pengumpulan 
data, dan analisis data. Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu 
menyusun sebuah usulan penelitian untuk Tesis. 

 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip dan prosedur dalam 
melakukan penelitian kualitatif dan penerapannya dalam bidang pendi-
dikan bisnis dan manajemen. Topik yang dibahas mencakup karakteristik 
penelitian kualitatif, fokus penelitian, desain kualitatif (mencakup studi 
kasus, etnografi, fenomenologi, dan grounded theory), pengumpulan data, 
dan analisis data. Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu 
menyusun sebuah usulan penelitian untuk Tesis. 

 
MKDK511 Landasan Pendidikan dan Pembelajaran (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang banyak 
terkait dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, sistem politik, 
dan sistem budaya. Persoalan pendidikan dikaji dengan menggunakan 
berbagai landasan yang meliputi landasan filosofis, historis, sosiologis, 
dan psikologis. Mengkaji pula pandangan, pendekatan dan proses 
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran dalam latar 
pembelajaran formal, non-formal, dan informal yang meliputi pandangan-
pandangan tentang belajar, teori belajar dan pembelajaran, taksonomi 
tujuan pembelajaran, karakteristik pebelajar, strategi dan metode 
pembelajaran, organisasi isi pembelajaran, dan evaluasi sistem pembela-
jaran. 
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MKDK512 Problematika Pendidikan Bisnis dan Manajemen (2 sks/2 
js) 

Matakuliah ini mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai 
pendidikan bisnis dan manajemen yang mencakup problematika pendi-
dikan bisnis dan manajemen pada jalur persekolahan (pendidikan formal) 
maupun jalur non-persekolahan (pendidikan informal dan pendidikan 
non-formal). Problematika yang dikaji mencakup aspek kebijakan dan 
pengembangan ke arah masa depan. Pada akhir kuliah, mahasiswa 
diharapkan mampu menyusun sebuah kajian mengenai problematika 
pendidikan bisnis dan manajemen sekaligus memberikan solusinya. 

 
MKDK513 Model-model Pembelajaran Inovatif dan Penelitian Tin-
dakan Kelas (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai sejumlah model pembelajaran inovatif yang relevan bagi 
bidang pendidikan bisnis dan manajemen. Matakuliah ini juga membahas 
prinsip-prinsip dan prosedur dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menyusun 
sebuah usulan PTK berbasis model-model pembelajaran inovatif. 

 
MKDK514 Evaluasi Pembelajaran (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini membahas evaluasi kinerja kelas (evaluation of 
classroom performance). Pokok bahasan terdiri atas proses evaluasi 
kinerja kelas, tipe-tipe evaluasi kinerja kelas (tes dan asesmen otentik), 
dan tujuan-tujuan evaluasi kinerja kelas, serta dilengkapi dengan model-
model evaluasi (mencakup model Stake dan model Stufflebeam). Pada 
minggu-minggu awal kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menyusun 
sebuah Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mendiskusikannya 
di kelas dengan titik tekan pada evaluasi, dan mempraktikkannya di 
lapangan (sekolah). Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu 
menyusun sebuah Laporan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 
berbasis model evaluasi tertentu.  
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PBM521 Teori Manajemen (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini membahas sejarah pemikiran-pemikiran manaje-
men, tokoh-tokoh manajemen beserta ide-ide dasar, dan berbagai 
parameter dari aktivitas manajemen dalam usaha mencapai efisiensi dan 
keefektifan organisasi. 

 
PBM522 Perilaku Organisasi (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini mengkaji aktivitas dan dinamika organisasi dalam 
konteks hubungan interdependensi antar individu, antar individu dan 
kelompok, dan antar kelompok dalam wadah organisasi. Mengkaji pula 
teori organisasi sebagai wadah bagi individu dan kelompok. 

 
PBM523 Kewirausahaan (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini mengkaji konsep kewirausahaan, karakteristik 
wirausahawan, sikap dan perilaku wirausahawan, dan ketrampilan 
menganalisis peluang bisnis. Mengkaji pula berbagai kunci sukses dalam 
berwirausaha, pembuatan rencana bisnis termasuk studi kelayakannya, 
dan melaksanakan studi lapang mengenai wirausaha di sektor usaha kecil, 
mikro, menengah, dan koperasi. 

 
PBM524 Manajemen Perkantoran Modern (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini mengkaji transformasi pendekatan manajemen 
perkantoran dari pendekatan konvensional ke pendekatan modern sebagai 
pengelola informasi untuk keperluan pembuatan keputusan. Cakupan 
materi utama yaitu pengelolaan informasi berbasis sistem informasi 
manajemen, yang diperkaya dengan fungsi-fungsi manajemen perkantor-
an, desain organisasi dan tata ruang kantor, serta komunikasi kantor. 

 
PBM525 Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini mengkaji konsep teknologi informasi dan komuni-
kasi (TIK), etika dalam pemanfaatan TIK, aspek manusia dalam peman-
faatan TIK berbasis sejumlah teori (mencakup theory of reasoned action, 
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technology acceptance model, dan theory of innovation adoption), 
pemanfaatan TIK melalui e-learning untuk meningkatkan kualitas pembe-
lajaran dan penulisan karya ilmiah. 

 
PBM531 Manajemen Pemasaran (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan, dan ketram-
pilan dalam menganalisis lingkungan pemasaran, merencanakan, meng-
implementasikan, dan mengendalikan program pemasaran untuk meraih 
keunggulan bersaing dan memaksimalkan nilai pelanggan. Cakupan 
materi utama terdiri atas pemasaran jasa (service marketing), pemasaran 
antar bisnis (business to business marketing), dan pemasaran relasional 
(relationship marketing).  

 
PBM532 Manajemen Sumber Daya Manusia (3 sks/3 js) 

Matakuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan, dan ketram-
pilan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sumber daya 
manusia (SDM) pada perusahaan bisnis dalam rangka meraih SDM yang 
unggul. Cakupan materi utama terdiri atas perekrutan dan kiat memperta-
hankan SDM, sistem insentif, outsourcing dan expatriate, serta perenca-
naan dan pengembangan SDM.  

 
PBM533 Manajemen Keuangan (3 sks/3 js) 

Memberikan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam 
kaitannya dengan pengambilan keputusan keuangan pada perusahaan 
bisnis dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Cakupan materi utama 
terdiri atas keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan kebijakan 
dividen, serta diperkaya dengan prinsip-prinsip valuasi aktiva, manajemen 
modal kerja, analisis laporan keuangan, dan manajemen keuangan 
perusahaan multinasional.  

 
PBM534 Sistem Informasi Manajemen (3 sks/ 3 js) 

Matakuliah ini mengkaji informasi sebagai sumberdaya, interaksi 
antar komponen sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk 
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pengambilan keputusan manajerial dan operasional pada semua tingkatan 
manajemen. Mengkaji pula sistem informasi berbasis komputer, sistem 
informasi untuk meraih keunggulan bersaing, e-business dan khususnya 
e-commerce, manajemen database, serta perilaku perancang dan peng-
guna sistem informasi. 

 
PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan (2 sks/4 js) 

Matakuliah ini menghubungkan teori dengan praktik melalui 
pelaksanaan pengalaman langsung di lapangan yang dibimbing dan 
dievaluasi oleh dosen pembimbing. Mahasiswa merencanakan, melaksa-
nakan, mengevaluasi program-program pendidikan dalam berbagai latar 
(setting) kelembagaan dan/atau kemasyarakatan. Pada akhir masa 
pengalaman lapangan, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan 
kegiatannya secara perorangan. 

 
TES591 Seminar Usulan Tesis (0 sks/2 js) 

Matakuliah ini adalah bagian dari Tesis dan berwujud forum 
seminar usulan penelitian Tesis yang dihadiri oleh dosen pembimbing 
Tesis, dosen pengampu seminar, dan mahasiswa program studi. Usulan 
penelitian Tesis berisi pendahuluan, kajian pustaka, dan metode pene-
litian. 

 
TES590 Tesis (6 sks) 

Tesis adalah karya tulis individual mahasiswa berupa laporan hasil 
penelitian mengenai pemecahan masalah bidang pendidikan bisnis dan 
manajemen sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi S2 
Pendidikan Bisnis dan Manajemen. Tesis di bawah bimbingan dua orang 
pembimbing Tesis.  
 


