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         Visi 2024  
Menjadi Jurusan/Program Studi yang unggul di tingkat nasional 

dalam menghasilkan sarjana pendidikan yang cerdas 

komprehensif pada keilmuan fisika dan penerapannya sesuai 

dengan karakteristik wilayah kepulauan 
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         Misi  
Misi Jurusan/Program Studi Pendidikan Fisika yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran fisika 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara 

terencana, terarah 

2. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui 

penerapan hasil riset yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat 

4. Menerapkan tata kelola program studi yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil 

5. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan melalui 

peningkatan potensi mahasiswa pada bidang sains, 

penalaran, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, 

olahraga, dan wirausaha 

         Tujuan 
Jurusan/Program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UHO bertujuan sebagai berikut:  

1. Menghasilkan sarjana pendidikan yang cerdas komprehensif  

     dan memiliki  kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,  

     kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial pada ilmu  

     fisika serta terapannya 

2. Menghasilkan penelitian pendidikan fisika dan terapannya  

     yang terpublikasi di tingkat nasional dan internasional serta  

     perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

3. Memberdayakan masyarakat pesisir dan pedesaan melalui  

     penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Terciptanya tata kelola jurusan/program studi yang 

memberikan layanan prima dalam pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi 

5. Menghasilkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang sains,  

     penalaran, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya,  

     olahraga, dan wirausaha 
 

         Metode Pengajaran 
Metode pengajaran yang dikembangkan antara lain:  

Kuliah regular yang dilakukan oleh para dosen yang 

berpengalaman dengan kualifikasi  Doktor dan Magister 
 

         Gelar Akademik 
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di 

Jurusan/Program Studi Pendidikan Fisika UHO berhak 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 

         Sasaran 
1. Sasaran pada bidang pendidikan  

       - Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

       - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber belajar 

       - Meningkatkan kompetensi dosen 

   2. Sasaran pada bidang penelitian  

       - Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta  

         publikasi karya ilmia dosen pada jurnal terakreditasi  

         nasional dan internasional bereputasi  

       - Meningkatkan jumlah perolehan HaKI 

       - Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa 

   3. Sasaran pada bidang pengabdian  

       - Meningkatkan kuantitas kegiatan pengabdian  

         masyarakat 

       - Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah 

   4. Sasaran pada tatakelola jurusan/program studi 

       - Meningkatkan mutu manajemen jurusan/Program studi 

       - Pemanfaatan TIK dalam pelayanan di jurusan/program  

         studi 

   5. Sasaran pada kreativitas mahasiswa  

       Meningkatkan kreativitas mahasiswa pada bidang sains,  

       penalaran, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya,  

       olahraga, dan wirausaha 

 

         Jangka Waktu 
Semua persyaratan untuk mendapatkan derajat Sarjana 

dapat di tempuh dalam waktu yang dirancang 4  tahun 



Iswan Labudu, S.Pd 

Muharam Ape, S.Si 

 

         Strategi 
1. Strategi yang dicapai sasaran 1 

    -  Memantau proses pembelajaran melalui lembar monitoring   

       yang diisi oleh dosen dan mahasiswa.  

    -  Meningkatkan aksesibilitas sumber belajar melalui buku     

       Bahan ajar, modul, jurnal, dan blog dosen 

   -   Memberikan informasi dan dukungan dana kepada dosen   

       untuk meningkatkan kopetensinya melalui kegiatan     

       workshop, seminar, lokakarya, dan pendidikan doktoral 

2. Strategi yang dicapai sasaran 2 

    -  Memberikan informasi dorongan kepada dosen untuk  

       mengadakan penelitian dan publikasi pada jurnal nasional  

       dan internasional bereputasi melalui web jurusan dan  

       media sosial 

   -   Mendorong dosen untuk mendaftarkan produk hasil  

       penelitiannya dalam memperoleh HaKI 

   -   Menyelenggarakan pelatihan karya tulis ilmiah 

3. Strategi yang dicapai sasaran 3 

    -  Memberi informasi dan dorongan kepada dosen untuk  

       melakukan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil  

       riset melalui web jurusan maupun media social dosen 

   -   Melibatkan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan  

       pengabdian masyarakat 

4. Strategi yang dicapai sasaran 4 

    -  Melaksanakan pelayanan berdasarkan SOP dan manual  

       prosedur yang berlaku 

   -   Meningkatkan aksebilitas informasi dalam pelaksanaan  

       tridharma perguruan tinggi 

5. Strategi yang dicapai sasaran 5 

    -  Mendorong dan memberi dukungan moril dan material bagi  

       mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan 

    -  Bekerjasama dengan lembaga kemahasiswaan  

       mengadakan pelatihan di bidang TIK, kewirausahaan dan  

       penalaran 
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         Fasilitas 
1.  Ruang Kuliah dipersiapkan dengan LCD / Infocus 

2.  Laboratorium : 

        - Lab. Praktikum Pendidikan Fisika 

        - Lab. Fisika Komputasi 

        - Lab. Pembelajaran (Microteaching) 

3.  Aula Jurusan Pendidikan Fisika 

 

         Jalur Masuk 
    SNMPTN  

    Silahkan kunjungi : http://snmptn.ac.id 

    SBMPTN 

    Silahkan kunjungi : https://sbmptn.ltmpt.ac.id 

    SMMPTN 

    Silahkan kunjungi : https://regsm.uho.ac.id 
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         Contact: 
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       E-mail : pfis@uho.ac.id 
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