
 

 
 

Pembagian Tugas 
Mata Kuliah Manajemen Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
STKIP PGRI Pacitan 

 
Afid Burhanuddin 

 

Tugas Individu 1 | Kepemimpinan dan Kekuasaan 
 
Tujuan dan Manfaat  

Mahasiswa dapat memahami kepemimpinan dan kekuasaan dalam pengelolaan pendidikan 

 
Tahapan Penyusunan 

1. Mahasiswa mempelajari tentang kepemimpinan dan kekuasaan dalam pengelolaan 
pendidikan 

2. Mahasiswa membuka latihan soal yang tersedia dalam laman yang digunakan untuk 
pembelajaran mata kuliah Manajemen Pendidikan ini 
https://afidburhanuddin.wordpress.com/tugas-dan-latihan/  

3. Mahasiswa mencari “Latihan Soal: Manajemen Pendidikan” pada tautan sebagaimana 
tercantum pada nomor 2 di atas. 

4. Mahasiswa memilih sub-latihan soal dengan judul Latihan Soal: Kepemimpinan dan 
Kekuasaan (https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-
kepemimpinan-dan-kekuasaan/) 

5. Mahasiswa mencermati keseluruhan soal dan mencari referensi pendukung untuk 
mengerjakan soal tersebut 

6. Mahasiswa menjawab keseluruhan soal sesuai dengan perintah dan urutan soal, dengan 
disertai analisis dan bukti pendukung jawaban. 

7. Mahasiswa menulis jawaban pada kolom komentar, yang berada di kolom paling bawah 
tautan sebagaimana di nomor 4 di atas. 

8. Mahasiswa menuliskan identitas (Nama, Prodi, Kelas, dan NIM pada kolom yang telah 
tersedia) 

9. Mahasiswa mencermati, mengedit, dan melakukan proses finalisasi jawaban pada kolom 
tersebut. 

10. Setelah semuanya lengkap, mahasiswa mengirim jawaban dengan mengklik tombol 
“Kirim Komentar” 

 

Kriteria Penilaian  

1. Kemampuan mencermati soal 
2. Kesesuaian jawaban dengan soal  
3. Kemampuan memberikan analisis dan bukti pendukung jawaban 
4. Keaslian jawaban (bukan hasil plagiasi/copy paste) 
5. Pemilihan bahasa dan kalimat yang digunakan 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/tugas-dan-latihan/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-kepemimpinan-dan-kekuasaan/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-kepemimpinan-dan-kekuasaan/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-kepemimpinan-dan-kekuasaan/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-kepemimpinan-dan-kekuasaan/


 

 
 

6. Ketepatan waktu di dalam pengumpulan  

Batas Pengumpulan Tugas 

Pertemuan ke-9 kegiatan pembelajaran  



 

 
 

Ilustrasi Tahapan Penyusunan Tugas Individu 1 
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 Tugas Individu 2 (Pengelolaan Kurikulum) 

 

Tujuan dan Manfaat  
Mahasiswa dapat memahami prinsip pengelolaan kurikulum pendidikan  

 
Tahapan Penyusunan 

1. Mahasiswa mempelajari tentang pengelolaan kurikulum pendidikan 
2. Mahasiswa membuka latihan soal yang tersedia dalam laman yang digunakan untuk 

pembelajaran mata kuliah Manajemen Pendidikan ini 
(https://afidburhanuddin.wordpress.com/tugas-dan-latihan/) 

3. Mahasiswa mencari “Latihan Soal: Manajemen Pendidikan” pada tautan sebagaimana 
tercantum pada nomor 2 di atas. 

4. Mahasiswa memilih sub-latihan soal dengan judul Latihan Soal: Pengelolaan Kurikulum 

(https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-pengelolaan-kurikulum/)   
5. Mahasiswa mencermati keseluruhan soal dan mencari referensi pendukung untuk 

mengerjakan soal tersebut 
6. Mahasiswa menjawab keseluruhan soal sesuai dengan perintah dan urutan soal, dengan 

disertai analisis dan bukti pendukung jawaban. 
7. Mahasiswa menulis jawaban pada kolom komentar, yang berada di kolom paling bawah 

tautan sebagaimana di nomor 4 di atas. 
8. Mahasiswa menuliskan identitas (Nama, Prodi, Kelas, dan NIM pada kolom yang telah 

tersedia) 
9. Mahasiswa mencermati, mengedit, dan melakukan proses finalisasi jawaban pada kolom 

tersebut. 
10. Setelah semuanya lengkap, mahasiswa mengirim jawaban dengan mengklik tombol 

“Kirim Komentar” 
 

Kriteria Penilaian  

1. Kemampuan mencermati soal 
2. Kesesuaian jawaban dengan soal  
3. Kemampuan memberikan analisis dan bukti pendukung jawaban 
4. Keaslian jawaban (bukan hasil plagiasi/copy paste) 
5. Pemilihan bahasa dan kalimat yang digunakan 
6. Ketepatan waktu di dalam pengumpulan  

Batas Pengumpulan Tugas 

Pertemuan ke-11 kegiatan pembelajaran  

https://afidburhanuddin.wordpress.com/tugas-dan-latihan/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-pengelolaan-kurikulum/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/12/16/latihan-soal-pengelolaan-kurikulum/


 

 
 

Ilustrasi Tahapan Penyusunan Tugas Individu 2 
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