Untuk menyusun matriks keterkaitan antara CP dengan mata kuliah, lihat petunjuk penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dari matriks keterkaitan CP dengan
Mata kuliah, dapat dirinci lebih lanjut untuk keperluan asesmen sebagai berikut:
No

Kode
Matakuliah
Matakuliah
1 MKU-0001 Pendidikan Agama
Islam *)

Capaian Pembelajaran MK

Bahan kajian

Indikator Kinerja

Setelah menyeselesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat
mengkaji, memahami, dan menganalisis topik bahasan
yang meliputi (1) bagaimana manusia bertuhan, (2)
bagaimana agama menjamin kebahagiaan, (3)
mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam
membentuk insan kamil, (4) bagaimana membangun
paradigma Qurani, (5) bagaimana membumikan Islam di
Indonesia, (6) bagaimana Islam membangun persatuan
dalam keberagaman, (7) bagaimana Islam menghadapi
tantangan modernisasi, (8) bagaimana kontribusi Islam
dalam pengembangan peradaban dunia, (9) bagaimana
peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan
budaya Islam, dan (10) bagaimana peradaban Islam
tentang zakat dan pajak. Dengan adanya materi atau topik
bahasan yang sangat komprehensif ini, mahasiswa
dih
k
d
h
i
d ik /

(1) Manusia
bertuhan, (2) agama
dan kebahagiaan, (3)
iman islam dan
ihsan dalam
membentuk insan
kamil, (4) paradigma
qurani, (5) islam di
indonesia,(6) islam
dalam membangun
persatuan dan
keberagamaan,(7)
Islam menghadapi
tantangan
modernisasi, (8)
k
ib i l

(1) mahasiswa dapat
memahami
bagaimana manusia
bertuhan sesuai
dengan agama yang
dianutnya, (2)
mahasiswa dapat
memahami
bagaimana agama
menjamin
kebahagiaan sesuai
dengan agama
masing-masing
dengan benar, (3)
Mahasiswa dapat
i
ik

2 MKU-0006

Pendidikan
Kewarganegaraan

3 MKU-0007

Pendidikan Bahasa
Indonesia

4 MKU-0008

Pendidikan Pancasila

Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan
menganalisis (1) bagaimana hakikat Pendidikan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan
utuh sarjana atau profesional, (2) bagaimana menganalisis
esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu
determinan pembangunan bangsa dan karakter, (3)
bagaimana memahami urgensi integrasi nasional sebagai
salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, (4)
bagaimana menghayati nilai dan norma konstitusional
UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan
perundang-undangan di bawah UUD, (5) bagaimana
harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara
dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat
dan musyawarah untuk mufakat, (6) bagaimana
menghayati hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi
Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, (7)
bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial-politik,
kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang
berkeadilan (8) bagaimana dinamika historis dan urgensi
Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu menggunakan
bahasa Indonesia dalam karya ilmiah dengan baik dan
benar. Mahasiswa juga diharapkan mampu
mengidentifikasi, menganalisis, menggali, mengevaluasi,
menyajikan, menelusuri, dan merekonstruksi setiap sub
bab yang ada dalam pokok bahasan, yaitu diantaranya
meliputi (1) pendahuluan yang terdiri dari kedudukan dan
fungsi bahasa Indonesia, bagaimana penggunaan bahasa
Indonesia yang baku, kerangka konseptual, visi dan
tujuan, kompetensi dan desain pembelajaran, dan
pembelajaran berbasis teks, (2) mengeksplorasi teks
Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu

(1) Konsep hakikat
Pendidikan
Kewarganegaraan
dalam
mengembangkan
kemampuan utuh
sarjana atau
profesional, (2)
menganalisis esensi
dan urgensi
identitas nasional
sebagai salah satu
determinan
pembangunan
bangsa dan
karakter, (3) urgensi
integrasi nasional
sebagai salah satu
parameter persatuan
(1) kedudukan dan
fungsi bahasa
Indonesia, (2)
penggunaan bahasa
Indonesia yang
baku, kerangka
konseptual, visi dan
tujuan, kompetensi
dan desain
pembelajaran, dan
pembelajaran
(1) pengantar

(1) mahasiswa dapat
memahami hakikat
pendidikan
kewarganegaraan
dalam
mengembangan
kemampuan utuh
sarjana atau
profesional dengan
benar (2) mahasiswa
dapat menganalisis
esensi dan urgensi
identitas nasional
sebagai salah satu
determinan
pembangunan
bangsa dan karakter
dengan benar, (3)
mahasiswa dapat
(1) mahasiswa dapat
mengidentifiksi
pendahuluan yang
terdiri dari
kedudukan dan
fungsi bahsa
Indonesia sesuai
pedoman penulisan
karya ilmiah dengan
benar, (2) mahasiwa
dapat
(1) mahasiswa dapat

5 FKIP-0001

Pengantar Pendidikan

Melalui matakuliah Pengantar Pendidikan, mahasiswa
diharapkan memahami wawasan kependidikan meliputi
hakikat manusia, hakikat pendidikan, sejarah pendidikan
nasional, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan
dan sistem pendidian nasional serta mampu menerapkan
dalam lingkungan belajar di SD.

(1)konsep pengantar
pendidikan, (2)
wawasan
kependidikan
meliputi hakikat
manusia, hakikat
pendidikan, (3)
sejarah pendidikan
nasional (4)
lingkungan
pendidikan, (5)
aliran-aliran
pendidikan,(6)
sistem pendidian
nasional, pendidikan
dan penerapannya
dalam lingkungan
belajar di SD.

Mahasiswa dapat
memahami wawasan
kependidikan
meliputi hakikat
manusia, hakikat
pendidikan, sejarah
pendidikan nasional,
lingkungan
pendidikan, aliranaliran pendidikan
dan sistem pendidian
nasional serta
mampu menerapkan
dalam lingkungan
belajar di SD dengan
benar.

6 FKIP-0002

Perkembangan Peserta
Didik

Melalui mata kuliah Perkembangan Peserta Didik,
diharapkan mahasiswa memahami tahap perkembangan
siswa dan karakteristiknya serta dinamika perkembangan
siswa sekolah dasar di Indonesia. Sehingga, mahasiswa
mampu merancang upaya optimalisasi perkembangan
peserta didik di tingkat sekolah dasar berbasis budaya
lokal setempat.

(1) konsep
perkembangan
peserta didik (2)
tahap
perkembangan
siswa,, (3)
perkembangan
karakter siswa, (4)
dinamika
perkembangan siswa
sekolah dasar di
Indonesia, (5)
merancang upaya
optimalisasi
perkembangan
peserta didik di
tingkat sekolah
dasar berbasis
budaya lokal
setempat.

(1) mahasiswa dapat
memahami tahap
perkembangan siswa
dan karakteristiknya
serta dinamika
perkembangan siswa
sekolah dasar di
Indonesia dengan
benar, (2) mahasiswa
dapatmerancang
upaya optimalisasi
perkembangan
peserta didik di
tingkat sekolah
dasar berbasis
budaya lokal
setempat dengan
benar

7 FKIP-0003

Belajar dan
Pembelajaran

Melalui mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, Mahasiswa
mampu memahami teori belajar dan pembelajaran; mampu
mengkritisi isu-isu belajar dan pembelajaran di seluruh
dunia yang bersifat global dan di Indonesia yang kaya akan
budaya lokal dan mengandung wawasan kebangsaan
Pancasila, sehingga Mahasiswa mampu merancang
pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan
siswa dan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan
kebutuhan siswa.

(1) tahap
perkembangan siswa
dan karakteristiknya
serta dinamika
perkembangan siswa
sekolah dasar di
Indonesia, (2) upaya
optimalisasi
perkembangan
peserta didik di
tingkat sekolah
dasar berbasis
budaya lokal..

(1) mahasiswa dapat
memahami teori
belajar dan
pembelajaran dengan
benar; (2) mahasiswa
dapat mengkritisi isuisu belajar dan
pembelajaran di
seluruh dunia yang
bersifat global dan di
Indonesia yang kaya
akan budaya lokal
dan mengandung
wawasan
kebangsaan
Pancasila dengan
benar,(3) Mahasiswa
mampu merancang
pembelajaran yang
dapat
mengoptimalkan
kemampuan siswa

8 FKIP-0004

Filsafat dan Teori
Pendidikan

Melalui mata kuliah Filsafat Pendidikan, mahasiswa
mampu memahami peranan filsafat dan pemikiranpemikiran filosofi di bidang pendidikan baik secara global
maupun secara lokal yang mengacu pada Pancasila dan
nilai-nilai budaya setempat sehingga mampu menerapkan
dalam pembelajaran di SD.

(1) konsep filsafat
pendidikan, (2)
konsep teori
pendidikan, (3)
peranan filsafat dan
pemikiran-pemikiran
filosofi di bidang
pendidikan baik
secara global
maupun secara lokal
yang mengacu pada
Pancasila dan nilainilai budaya
setempat sehingga
mampu menerapkan
dalam pembelajaran
di SD.

Mahasiswa dapat
memahami peranan
filsafat dan
pemikiran-pemikiran
filosofi di bidang
pendidikan baik
secara global
maupun secara lokal
yang mengacu pada
Pancasila dan nilainilai budaya
setempat sesuai
dengan penerapan
dalam pembelajaran
di SD dengan benar

9 FKIP-0005

Psikologi Pendidikan

Melalui mata kuliah Psikologi Pendidikan, mahasiswa
mampu memahami teori-teori psikologi pendidikan dan isuisu pokok dalam pendidikan secara global maupun
pendidikan di Indonesia yang mengandung budaya lokal
setempat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu
mengkritisi pendidikan secara global maupun pendidikan
di Indonesia. Mahasiswa juga mampu menciptakan solusi
pendidikan yang sesuai dengan budaya lokal setempat
dalam melaksanakan proses pendidikan yang psikologis
dan sesuai dengan kebutuhan serta karakter siswa.

(1) konsep psikologi
pendidikan, (2) teoriteori psikologi
pendidikan, (3) isuisu pokok dalam
pendidikan secara
global maupun
pendidikan di
Indonesia yang
mengandung budaya
lokal setempat, (4)
mengkritisi
pendidikan secara
global maupun
pendidikan di
Indonesia, (5) solusi
pendidikan berbasis
budaya lokal sesuai
dengan kebutuhan
dan karakter siswa.

(1) mahasiswa dapat
memahami teori-teori
psikologi pendidikan
dan isu-isu pokok
dalam pendidikan
secara global
maupun pendidikan
di Indonesia yang
mengandung budaya
lokal setempat
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
mengkritisi
pendidikan secara
global maupun
pendidikan di
Indonesia dengan
benar, (3) Mahasiswa
dapat menciptakan
solusi pendidikan
yang sesuai dengan
budaya lokal
setempat dalam

10 FKIP-0006

Sosiologi dan
Antropologi Pendidikan

Melalui mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, mahasiswa
mampu memahami konsep, ruang lingkup, dan sejarah
perkembangan sosiologi pendidikan, pendidikan sebagai
perencana sosiologis, pendidikan sebagai proses sosialisasi,
pendidikan dan moralitas sosial, perkembangan sosial
budaya dan IPTEKS serta kependudukan, mampu
menemukan model analitis sosiologis terhadap pendidikan
dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan.

(1)Konsep sosiologi
pendidikan(2)
konsep, ruang
lingkup antropologi
pendidikan, (3)
sejarah
perkembangan
sosiologi dan
antropologi
pendidikan,(4)
pendidikan sebagai
perencana sosiologis
dan antropologi ,(4)
pendidikan sebagai
proses sosialisasi,(5)
pendidikan dan
moralitas sosial,(6)
perkembangan
sosial budaya dan
IPTEKS serta
kependudukan,(7)
model analitis
sosiologis terhadap
pendidikan dan
implikasinya
terhadap
pengembangan
pendidikan.

(1) mahasiswa
mampu memahami
konsep, ruang
lingkup, dan sejarah
perkembangan
sosiologi pendidikan,
pendidikan sebagai
perencana sosiologis,
pendidikan sebagai
proses sosialisasi,
pendidikan dan
moralitas sosial,
perkembangan sosial
budaya dan IPTEKS
serta kependudukan
dengan benar, (2)
mahasiswa mampu
menemukan model
analitis sosiologis
terhadap pendidikan
dan implikasinya
terhadap
pengembangan
pendidikan dengan
benar.

11 PGSD-0001 Model dan Strategi
Pembelajaran

Melalui mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran,
mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar
pembelajaran yang mendidik dan menggunakan berbagai
pendekatan, dan metode pembelajaran yang mendidik
dalam model pembelajaran tertentu, serta terampil
merancang skenario pembelajaran dan membuat rencana
pembelajaran

(1) konsep dasar
model dan strategi
pembelajaran,(2)
ruang lingkup dan
sejarah
perkembangan
sosiologi pendidikan,
(3) pendidikan
sebagai perencana
sosiologis, (4)
pendidikan sebagai
proses sosialisasi,(5)
pendidikan dan
moralitas sosial,(6)
perkembangan
sosial budaya dan
IPTEKS serta
kependudukan, (7)
model analitis
sosiologis terhadap
pendidikan dan
implikasinya
terhadap
pengembangan
pendidikan.

(1) mahasiswa
mampu menguasai
prinsip-prinsip dasar
pembelajaran yang
mendidik dan
menggunakan
berbagai
pendekatan, dan
metode pembelajaran
yang mendidik dalam
model pembelajaran
tertentu dengan
benar, (2) mahasiswa
mampu merancang
skenario
pembelajaran dan
membuat rencana
pembelajaran sesuai
sistematika dengan
benar.

12 PGSD-0002 Sumber dan Media
Pembelajaran

Melalui mata Sumber dan Media Pembelajaran, mahasiswa
mampu memahami arti, posisi, fungsi, kemampuan,
landasan penggunaan sumber dan media pembelajaran,
mengenal perangkat, klasifikasi, dan karakteristik media
pembelajaran SD, mengembangkan desain media
pembelajaran SD, memproduksi media pembelajaran SD,
memilih dan menggunakan media pembelajaran SD, dan
melakukan simulasi memanfaatkan media dalam proses
pembelajaran secara kelompok.

Melalui mata
Sumber dan Media
Pembelajaran,
mahasiswa mampu
memahami arti,
posisi, fungsi,
kemampuan,
landasan
penggunaan sumber
dan media
pembelajaran,
mengenal perangkat,
klasifikasi, dan
karakteristik media
pembelajaran SD,
mengembangkan
desain media
pembelajaran SD,
memproduksi media
pembelajaran SD,
memilih dan
menggunakan media
pembelajaran SD,
dan melakukan
simulasi
memanfaatkan
media dalam proses
pembelajaran secara
kelompok.

(1) mahasiswa
mampu memahami
arti, posisi, fungsi,
kemampuan,
landasan
penggunaan sumber
dan media
pembelajaran,
mengenal perangkat,
klasifikasi, dan
karakteristik media
pembelajaran SD
dengan benar, (2)
mahasiswa mampu
mengembangkan
desain media
pembelajaran SD
dengan benar, (3)
mahasiswa mampu
memproduksi media
pembelajaran SD
dengan benar,
mahasiswa mampu
mensimulasikan
manfaat media
dalam proses
pembelajaran secara
kelompok dengan
benar

13 PGSD-0003 Pendidikan Komputer
SD

Setelah menyelesaikan perkuliahan ini mahasiswa
diharapkan mahir berkomputer dalam menyusun
perencanaan, melaksanakan pembelajaran dan
mengevaluasi pembelajaran di SD.

(1) konsep
penggunaan
komputer secara
teori dan praktik, (2)
penyusunan
perangkat dan
media pembelajaran,
(3) penyusunan
perencanaan,
melaksanakan
pembelajaran dan
mengevaluasi
pembelajaran di SD.

mahasiswa dapat
mengoperasikan
komputer dalam
menyusun
perencanaan,
melaksanakan
pembelajaran dan
mengevaluasi
pembelajaran di SD
dengan benar

14 PGSD-0004 Inovasi Pendidikan

Melalui mata kuliah Inovasi Pendidikan, Mahasiswa
mampu merancang media, metode dan sumber belajar yang
kreatif dan inovatif untuk mengoptimalisasikan
kemampuan akademis dan perkembangan siswa sekolah
dasar

(1) perancangan
media, metode dan
sumber belajar yang
kreatif dan inovatif,
(2) optimalisasi
kemampuan
akademis, (3)
perkembangan
belajar siswa
sekolah dasar.

Mahasiswa dapat
merancang media,
metode dan sumber
belajar yang kreatif
dan inovatif untuk
mengoptimalisasikan
kemampuan
akademis dan
perkembangan siswa
sekolah dasar
dengan benar

16 PGSD-0005 Evaluasi Pembelajaran
SD

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami
konsep pengukuran dan penilaian, prinsip dan prosedur
penilaian, persyaratan instrument penilaian yang baik;
terampil merencanakan dan menyusun instrument
penilaian proses dan hasil pembelajaran dan
melaksanakan penilaian pembelajaran serta mengolah dan
menganalisis hasil penilaian pembelajaran; mampu
menggunakan hasil penilaian untuk menambil keputusan
dan membuat laporan hasil penilaian serta pemahaman
awal tentang asesmen portofolio terhadap perkembangan
anak

(1) konsep
pengukuran dan
penilaian, (2) prinsip
dan prosedur
penilaian,
(3)persyaratan
instrument penilaian
yang baik, (4)
perencanaan dan
penyusunan
instrument penilaian
proses dan hasil
pembelajaran, (5)
melaksanakan
penilaian
pembelajaran,(6)
mengolah dan
menganalisis hasil
penilaian
pembelajaran, (7)
penggunaan hasil
penilaian dalam
mengambil
keputusan, (8)
pembuatan laporan
hasil penilaian, (9)
penilaian portofolio
terhadap
perkembangan
anak

(1) Mahasiswa dapat
memahami konsep
pengukuran dan
penilaian, prinsip
dan prosedur
penilaian,
persyaratan
instrument penilaian
yang baik dengan
benar, (2)
mahasiswa
dapatmenyusun
instrument penilaian
proses dan hasil
pembelajaran dan
melaksanakan
penilaian
pembelajaran dengan
benar, (3) mahasiswa
dapat menganalisis
hasil penilaian
pembelajarandengan
benar, (4) mahasiswa
dapat membuat
laporan hasil
penilaian serta
pemahaman awal
tentang asesmen
portofolio terhadap
perkembangan anak

17 PGSD-0006 Bimbingan Penyuluhan Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami
SD
konsep bimbingan dan penyuluhan serta menerapkan
peranan guru sebagai pembimbing siswa sekolah dasar
dalam komunikasi emosi, masalah dan orientasi tujuan
dan cita-cita.

(1) konsep
bimbingan dan
penyuluhan, (2)
penerapan peranan
guru sebagai
pembimbing siswa
sekolah dasar, (3)
bimbingan dan
penyuluhan sebagai
sarana komunikasi
emosi, masalah dan
orientasi tujuan dan
cita-cita guru dan
siswa.

mahasiswa dapat
memahami konsep
bimbingan dan
penyuluhan serta
menerapkan peranan
guru sebagai
pembimbing siswa
sekolah dasar dalam
komunikasi emosi,
masalah dan
orientasi tujuan dan
cita-cita dengan
benar

18 PGSD-0007 Pengembangan
Kurikulum SD

Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa (1) memahami
prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik, yakni
hakikat kurikulum, fungsi dan kegunaan kurikulum,
landasan dan tingkat perkembangan serta inovasi
kurikulum; (2) memahami konsep dasar kurikulum
berbasis kompetensi serta implementasinya; (3) memahami
macam-macam inovasi kurikulum; memahami CBSA dan
memanipulasi muatan lokal dan pembelajaran terpadu
serta penerapannya dalam pembelajaran

(1) prinsip
perencanaan
pembelajaran yang
mendidik, (2)
hakikat kurikulum,
(3) fungsi dan
kegunaan
kurikulum, (4)
landasan dan
tingkat
perkembangan siswa
(5) inovasi
kurikulum; (6)
konsep dasar
kurikulum berbasis
kompetensi serta
implementasinya; (7)
macam-macam
inovasi kurikulum,
(8) muatan lokal dan
pembelajaran
terpadu serta
penerapannya dalam
pembelajaran (9)
konsep kurikulum
KTSP dan
implementasinya,
(10) konsep
Kurikulum k13 dan
implementasinya

(1) mahasiswa dapat
memahami prinsip
perencanaan
pembelajaran yang
mendidik, yakni
hakikat kurikulum,
fungsi dan kegunaan
kurikulum, landasan
dan tingkat
perkembangan serta
inovasi kurikulum
dengan kurikulum;
(2)mahasiswa dapat
memahami konsep
dasar kurikulum
berbasis kompetensi
serta
implementasinya
dengan benar; (3)
mahasiswa dapat
memahami macammacam inovasi
kurikulum; CBSA
dan memanipulasi
muatan lokal dan
pembelajaran
terpadu serta
penerapannya dalam
pembelajaran dengan
benar

19 PGSD-0008 Kurikulum dan
Pembelajaran SD

Melalui mata kuliah mahasiswa dapat memahami kajiankajian, konsep-konsep kurikulum dan pembelajaran dan
menganalisis serta mengaplikasikan ke dalam proses
pembelajaran dalam yang tertuang perangkat
pembelajaran.

20 PGSD-0009 Bahasa Inggris Profesi

Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu
membaca, berkomunikasi sederhana dan menulis teks
sederhana dengan bahasa inggris dalam lingkup profesi
kependidikan guru SD.

21 PGSD-0010 Statistika Pendidikan

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan
memiliki pemahaman tentang fungsi, tujuan dan manfaat
statistik dalam pendidikan dan penelititian pendidikan
serta mampu mempraktikkan analisis menggunakan SPSS.

(1) Konsep, kajiankajian kurikulum
dan pembelajaran,
(2) analisis serta
implementasi
kurikulum ke dalam
proses pembelajaran
dalam yang tertuang
perangkat
pembelajaran.

mahasiswa dapat
memahami kajiankajian, konsepkonsep kurikulum
dan pembelajaran
dan menganalisis
serta
mengaplikasikan ke
dalam proses
pembelajaran dalam
yang tertuang
perangkat
pembelajaran dengan
(1)konsep dasar
mahasiswa mampu
bahasa inggris
membaca,
profesi, (2) listening, berkomunikasi
(3) writing, (4)
sederhana dan
reading
menulis teks
comprehention, (5)
sederhana dengan
membuat
bahasa inggris dalam
application letter,
lingkup profesi
(6)membuat
kependidikan guru
curricuclum vitae
SD dengan benar
(1)Konsep statistika:
fungsi, tujuan dan
manfaat statistik
dalam pendidikan,
(2) penelitian
pendidikan, (3)
praktik analisis
menggunakan SPSS.

mahasiswa dapat
memahami fungsi,
tujuan dan manfaat
statistik dalam
pendidikan dan
penelititian
pendidikan serta
mampu
mempraktikkan
analisis
menggunakan SPSS

22 PGSD-0011 Pendidikan Inklusi di
SD

Setelah memperlajari matakuliah ini, mahasiswa
diharapkan dapat memahami konsep, hakikat, wawasan
tentang pendidikan anak secara utuh, holistik, dan
menyuluruh, baik pada pendidikan formal, non formal,
maupun informal serta dapat melaksanakannya di
masyarakat.

konsep, hakikat,
wawasan tentang
pendidikan anak
secara utuh,
holistik, dan
menyeluruh, baik
pada pendidikan
formal, non formal,
maupun informal
serta dapat
melaksanakannya di
masyarakat.

mahasiswa dapat
memahami konsep,
hakikat, wawasan
tentang pendidikan
anak secara utuh,
holistik, dan
menyuluruh, baik
pada pendidikan
formal, non formal,
maupun informal
serta dapat
melaksanakannya di
masyarakat dengan
benar

23 PGSD-0012 Manajemen Kelas

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip manajemen
dan disiplin kelas, pendekatan manajemen kelas,
pengaturan kondisi dan fasilitas kelas, faktor-faktor yang
menimbulkan ganguan disiplin kelas, serta terampil
melaksanakan dan menangani manajemen dan disiplin
kelas.

(1) konsep
pengelolaan kelas,(2)
prinsip-prinsip
manajemen dan
disiplin kelas,(3)
pendekatan
manajemen kelas,
(4) pengaturan
kondisi dan fasilitas
kelas,(5) faktorfaktor yang
menimbulkan
gangguan disiplin
kelas,(6)
pelaksanaan dan
penanganan
manajemen dan
disiplin kelas.

mahasiswa dapat
memahami prinsipprinsip manajemen
dan disiplin kelas,
pendekatan
manajemen kelas,
pengaturan kondisi
dan fasilitas kelas,
faktor-faktor yang
menimbulkan
ganguan disiplin
kelas, serta terampil
melaksanakan dan
menangani
manajemen dan
disiplin kelas dengan
benar

24 PGSD-0013 Pembelajaran Terpadu SDSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memahami konteks teoritik pembelajaran terpadu bagi
anak SD, problema praktik pembelajaran terpadu, model
pembelajaran terpadu, prinsip dan prosedur pelaksanaan
pembelajaran terpadu, mengembangkan perangkat
b l j
t
d d
ktikk
25 PGSD-0014 Konsep Dasar MatematikSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
kaidah teori belajar aritmatika SD dan menerapkan
berbagai cara pembelajaran serta penilaian proses dan

Setelah mengikuti
perkuliahan ini,
mahasiswa
diharapkan
memahami konteks
t
itik
(1) konsep dan
kaidah teori belajar
aritmatika SD, (2)

(1) mahasiswa dapat
memahami konteks
teoritik pembelajaran
terpadu bagi anak
SD, problema praktik
b l j
mahasiswa dapat
memahami kaidah
teori belajar

26 PGSD-0015 Konsep Dasar MatematikSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
materi geometri bangun datar, bangun ruang, konsep
pecahan, perbandingan, skala, bilangan rasional, bilangan
irrasional, pengukuran, pengelolaan data dan
menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah dasar.

materi geometri
bangun datar,
bangun ruang,
konsep pecahan,
perbandingan,
skala, bilangan
rasional, bilangan
irrasional,
pengukuran,
pengelolaan data
dan menerapkannya
dalam pembelajaran
di sekolah dasar.

mahasiswa dapat
memahami materi
geometri bangun
datar, bangun ruang,
konsep pecahan,
perbandingan, skala,
bilangan rasional,
bilangan irrasional,
pengukuran,
pengelolaan data dan
menerapkannya
dalam pembelajaran
di sekolah dasar
dengan benar

27 PGSD-0016 Konsep Dasar Bahasa IndSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
kaidah teori belajar aritmatika SD dan menerapkan
berbagai cara pembelajaran serta penilaian proses dan

(1) Tataran bahasa
mahasiswa dapat
Indonesia: fonologi, memahami kaidah
morfologi, sintaksis, teori belajar

28 PGSD-0017 Konsep Dasar IPA I SD

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
sifat dan perubahan materi, energi, gaya, dan struktur
alam semesta, tata surya & bumi melalui berbagai metode,
teknologi di lingkungan terdekat untuk menunjang
pembelajaran sains.

(1) konsep dasar IPA
SD, (2) sifat dan
perubahan materi,
energi, gaya, (3)
struktur alam
semesta, tata surya
& bumi melalui
berbagai metode,(4)
teknologi di
lingkungan terdekat
untuk menunjang
pembelajaran sains.

mahasiswa dapat
memahami sifat dan
perubahan materi,
energi, gaya, dan
struktur alam
semesta, tata surya
& bumi melalui
berbagai metode,
teknologi di
lingkungan terdekat
untuk menunjang
pembelajaran sains
dengan benar

29 PGSD-0018 Konsep Dasar IPA II SD Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
tata urutan bahan aja mata pelajaran sains di setiap
tingkat kelas dalam kurikulum dan buku teks sains di SD,
serta mampu memilih berbagai metode dan pendekatan
pembelajaran sains sesuai dengan karakteristik bahan ajar;
memilih, menata dan mempresentasikan bahan ajar,
metode & pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan
pembelajaran, tingkatan kelas dan kebutuha siswa.

(1) tata urutan
bahan aja mata
pelajaran sains di
setiap tingkat kelas
SD, (2) kurikulum
dan buku teks sains
di SD, (3) metode
dan pendekatan
pembelajaran sains
sesuai dengan
karakteristik bahan
ajar, (4) memilih,
menata dan
mempresentasikan
bahan ajar, (5)
metode &
pendekatan dan
tujuan
pembelajaran,(6)
tingkatan kelas dan
kebutuhan siswa.

(1) mahasiswa dapat
memahami tata
urutan bahan aja
mata pelajaran sains
di setiap tingkat
kelas dalam
kurikulum dan buku
teks sains di SD
dengan benar,
(2)mahasiswa dapat
memilih berbagai
metode dan
pendekatan
pembelajaran sains
sesuai dengan
karakteristik bahan
ajar dengan benar;(3)
mahasiswa dapat
mempresentasikan
bahan ajar, metode
& pendekatan
tersebut sesuai
dengan tujuan
pembelajaran,
tingkatan kelas dan
kebutuha siswa
dengan benar.

30 PGSD-0019 Konsep Dasar IPS SD

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami
konsep dasar ilmu-ilmu sosial untuk IPS SD dan memiliki
kemampuan untuk mengembangkan warga Negara yang
demokrasi dengan melibatkan siswa dalam kegiatan belajar
yang dapat mengembangkan kemampuan membuat
keputusan yang didasarkan atas pertimbangan nasional
dan manusiawi serta merancang perangkat pembelajaran
dan menerapkan pembelajaran IPS SD.

(1) konsep dasar
ilmu-ilmu sosial
untuk IPS SD, (2)
pengembangkan
warga Negara yang
demokrasi, (3)
keterlibatan siswa
dalam kegiatan
belajar, (4)
pengembangan
kemampuan
membuat
keputusan,(5)
merancang
perangkat
pembelajaran dan
menerapkan
pembelajaran IPS
SD.

(1) mahasiswa dapat
memahami konsep
dasar ilmu-ilmu
sosial untuk IPS SD
dan memiliki
kemampuan untuk
mengembangkan
warga Negara yang
demokrasi dengan
melibatkan siswa
dalam kegiatan
belajar yang dapat
mengembangkan
kemampuan
membuat keputusan
yang didasarkan atas
pertimbangan
nasional dan
manusiawi, (2)
mahasiswa dapat
merancang
perangkat

31 PGSD-0020 Konsep Dasar PKn SD

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat
mengkaji pendahuluan, latar belakang, tujuan, landasan
Pendidikan Kewarganegaraan, wawasan nusantara,
pengertian wawasan nusantara, landasan geografis,
historis, kepentingan nasional, ketahanan nasional, dasardasar keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan SD yang
menduduk pembelajaran di SD sesuai kurikulum yang
dipakai saat ini; merancang perangkat pembelajaran dan
menerapkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
SD.

(1) pendahuluan,
latar belakang,
tujuan, landasan
Pendidikan
Kewarganegaraan,
(2) Konsep wawasan
nusantara, (3)
landasan geografis
dan historis dalam
pembelajaran PKn
SD,(4) kepentingan
nasional, (5)
ketahanan nasional,
(6) dasar-dasar
keilmuan
Pendidikan
Kewarganegaraan
SD, (7) merancang
perangkat
pembelajaran, (8)
penerapkan
pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan
SD.

(1) mahasiswa dapat
mengkaji
pendahuluan, latar
belakang, tujuan,
landasan Pendidikan
Kewarganegaraan,
wawasan nusantara,
pengertian wawasan
nusantara, landasan
geografis, historis,
kepentingan
nasional, ketahanan
nasional, dasardasar keilmuan
Pendidikan
Kewarganegaraan
SD yang menduduk
pembelajaran di SD
sesuai kurikulum
yang dipakai saat ini
dengan benar; (2)
mahasiswa dapat
merancang
perangkat
pembelajaran dan
menerapkan
pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan SD
d
b

32 PGSD-0021 Pembelajaran Matematik Melalui matakuliah matematika SD, mahasiswa mampu: (1)
mengembangkan pembelajaran teori bilangan di SD; (2)
mengembangkan pembelajaran geometri dan pengukuran
di SD; (3) memahami pola-pola kesalahantau misskonsepsi
siswa SD dalam belajar matematika; (4) memberikan
layanan bimbingan pada siswa SD; (5) mengembangkan
pembelajaran pemecahan masalah di SD; (6)
mengembangkan model-model pembelajaran Matematika
SD yang inovatif dan kreatif; (7) mengembangkan
perangkat (Silabus, RPP, LKS, Penilaian) dan media
pembelajaran matematika SD (termasuk pemanfaatan IT)
(adanya simulasi).

(1) pengembangkan
pembelajaran teori
bilangan di SD; (2)
pengembangkan
pembelajaran
geometri dan
pengukuran di SD;
(3) pola-pola
kesalahan atau miss
konsepsi siswa SD
dalam belajar
matematika; (4)
layanan bimbingan
pada siswa SD; (5)
pembelajaran
pemecahan masalah
di SD; (6) modelmodel pembelajaran
Matematika SD yang
inovatif dan kreatif;
(7) perangkat
pembelajaran(Silabu
s, RPP, LKS,
Penilaian), (8) media
pembelajaran
matematika SD
(termasuk
pemanfaatan IT)
(adanya simulasi).

(1) mahasiswa dapat
mengembangkan
pembelajaran teori
bilangan di SD
dengan benar; (2)
mahasiswa dapat
engembangkan
pembelajaran
geometri dan
pengukuran di SD
dengan benar; (3)
mahasiswa dapat
memahami pola-pola
kesalahantau
misskonsepsi siswa
SD dalam belajar
matematika dengan
benar; (4)
mahasiswa dapat
memberikan layanan
bimbingan pada
siswa SD dengan
benar; (5)
mahasiswa dapat
mengembangkan
pembelajaran
pemecahan masalah
di SD dengan benar
(6) mahasiswa dapat
mengembangkan

33 PGSD-0022 Pembelajaran Bahasa & SMelalui pembelajaran Bahasa dan indonesia SD: (1)
menumbuhkan kesenangan pada buku, (2)
menginterpretasi bacaan sastra (3) mengembangkan
kesadaran bersastra, dan (4) mengembangkan apresiasi.
Merencanakan pengajaran membaca dan menulis
permulaan dan dapat mengajarkannya, merancang
program pengajaran sastra lintas kurikulum dengan
penerapan pada pengajaran bahasa terpadu serta
mengajarkannya, mengevaluasi pembelajaran, membaca
dan menulis di SD, mempresentasikan bahan ajar mata
pelajaran BI dalam Kurikulum SD-MI sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

(1) minat membaca
buku, (2)
interpretasi bacaan
sastra (3) kesadaran
bersastra, (4)
apresiasi pada
sastra,
(5)perencanakan
pengajaran, (6)
membaca dan
menulis
permulaan,(7)
perancangan
program pengajaran
sastra lintas
kurikulum, (8)
penerapan pada
pengajaran bahasa
terpadu,(9)
mengevaluasi
pembelajaran,(10)
membaca dan
menulis di SD, (11)
presentasi bahan
ajar mata pelajaran
BI dalam Kurikulum
SD-MI sesuai
dengan tujuan
pembelajaran.

(1) mahasiswa dapat
Merencanakan
pengajaran membaca
dan menulis
permulaan dan
dapat
mengajarkannya
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
merancang program
pengajaran sastra
lintas kurikulum
dengan penerapan
pada pengajaran
bahasa terpadu serta
mengajarkannya
dengan benar, (3)
mahasiswa dapat
mengevaluasi
pembelajaran dengan
benar, (4) mahasiswa
dapat
mempresentasikan
bahan ajar mata
pelajaran BI dalam
Kurikulum SD-MI
sesuai dengan
tujuan pembelajaran
dengan benar.

34 PGSD-0023 Pembelajaran IPA SD

Melalui Pembelajaran IPA SD mahasiswa memiliki
kompetensi memahami tata urutan bahan ajar mata
pelajaran sains di ssetiap tingkat kelas dalam kurikulum
dan buku teks Sains di SD/MI, serta mampu memilih
berbagai metode dan pendekatan pembelajaran sains
sesuai dengan karakteristik bahan ajar. Kemudian memilih,
menata dan merepresentasikan bahan ajar, metode dan
pendekatan pembelajaran sesuai dengan ujuan
pembelajaran, tingkatan kelas dan kebutuhan peserta
didik.

(1) tata urutan
bahan ajar mata
pelajaran sains di
setiap tingkat kelas
dalam kurikulum
dan buku teks Sains
di SD/MI, (2) metode
dan pendekatan
pembelajaran sains
sesuai dengan
karakteristik bahan
ajar, (3) penataan
dan representasi
bahan ajar, metode
dan pendekatan
pembelajaran sesuai
dengan ujuan
pembelajaran,
tingkatan kelas dan
kebutuhan peserta
didik.

(1) mahasiswa dapat
memilih berbagai
metode dan
pendekatan
pembelajaran sains
sesuai dengan
karakteristik bahan
ajar dengan benar,
(2) mahasiswa dapat
mempresentasikan
bahan ajar, metode
dan pendekatan
pembelajaran sesuai
dengan ujuan
pembelajaran,
tingkatan kelas dan
kebutuhan peserta
didik dengan benar

35 PGSD-0024 Pembelajaran IPS SD

Melalui Pembelajaran IPS SD, mahasiswa dapat
mempersiapkan diri mejadi guru IPS SD yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan
warga Negara yang demokrasi yang melibatkan siswa
dalam kegiatan belajar yang dapat mengembangkan
kemampuan membuat keputusan yang didasarkan atas
pertimbangan rasional dan manusiawi dalam menghadapi
dunia yang semakin independen dan global.

(1) tugas pokok dan
fungsi guru dalam
penerapan IPS SD,
(2) pengetahuan dan
keterampilan dalam
mengembangkan
warga Negara yang
demokrasi yang
melibatkan siswa
dalam kegiatan
belajar (3)
engembangan
kemampuan
membuat keputusan
yang didasarkan
atas pertimbangan
rasional dan
manusiawi dalam
menghadapi dunia
yang semakin
independen dan
global.

mahasiswa dapat
mempraktikkan
mejadi guru IPS SD
yang memiliki
pengetahuan dan
keterampilan untuk
mengembangkan
warga Negara yang
demokrasi yang
melibatkan siswa
dalam kegiatan
belajar yang dapat
mengembangkan
kemampuan
membuat keputusan
yang didasarkan atas
pertimbangan
rasional dan
manusiawi dalam
menghadapi dunia
yang semakin
independen dan
global dengan benar.

36 PGSD-0025 Pembelajaran PKn SD

Melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami (1)
ruang lingkup, hakekat, fungsi, tujuan PKn SD; (2)
karakter PKn sebagai pendidikan nilai moral; (3)
keterkaitan PKn dengan mata pelajaran yang lain; (4)
Kurikulum 2013 : a) silabus ; b) kompetensi inti; c)
kompetensi dasar; d) indikator; e) tujun pembelaajaran
tematik; (5) analisis stuktur dan implementasi KD kelas I
s/d VI; (6) strategi pembelajaran tematik berbasis
pendekatan saintifik; a) media, b) metode; (7) penilaian : a)
menerapkan prosedur dan evaluasi dalam pembelajaran
tematik kls I s/d VI ; (8) merancang perangkat
pembelajaran tematik; (9) menerapkan dan
mensimulasikan praktik pembelajaran tematik SD kls I s/d
VI.

(1) ruang lingkup,
hakekat, fungsi,
tujuan PKn SD; (2)
karakter PKn
sebagai pendidikan
nilai moral; (3)
keterkaitan PKn
dengan mata
pelajaran yang lain;
(4) Kurikulum 2013 :
a) silabus ; b)
kompetensi inti; c)
kompetensi dasar; d)
indikator; e) tujun
pembelaajaran
tematik; (5) analisis
stuktur dan
implementasi KD
kelas I s/d VI; (6)
strategi
pembelajaran
tematik berbasis
pendekatan
saintifik; a) media, b)
metode; (7) penilaian
: a) prosedur dan
evaluasi dalam
pembelajaran
tematik kls I s/d VI ;
(8) perangkat

(1)mahasiswa
mampu memahami
ruang lingkup,
hakekat, fungsi,
tujuan PKn SD,
karakter PKn sebagai
pendidikan nilai
moral,) keterkaitan
PKn dengan mata
pelajaran yang lain;
dan Kurikulum
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
menerapkan
prosedur dan
evaluasi dalam
pembelajaran
tematik kls I s/d VI
dengan benar ; (8)
mahasiswa dapat
merancang
perangkat
pembelajaran
tematik dengan
benar; (9) mahasiswa
dapat
mensimulasikan
praktik pembelajaran
tematik SD kls I s/d
VI dengan benar

37 PGSD-0026 Pembelajaran Seni Tari SMelalui perkuliahan ini mahasiswa dapat memiliki
kemampuan memahami tujuan dan fungsi pendidikan seni
tari drama bagi anak SD, mengenal ruang lingkup,
karakteristik, teknik dasar dari seni tari drama bagi anak
SD dan mampu mengapresiasi seni tari dan drama anak
SD dan menciptakan dasar-dasar kreasi gerak tarian,
naskah drama anak-anak, pembelajaran serta
penilaiannya.

(1) tujuan dan fungsi
pendidikan seni tari
drama bagi anak
SD, (2)ruang
lingkup,
karakteristik, teknik
dasar dari seni tari
drama bagi anak
SD,(3) apresiasi seni
tari dan drama anak
SD,(4) dasar-dasar
kreasi gerak tarian,
(5)naskah drama
anak-anak
pembelajaran serta
penilaiannya.

38 PGSD-0027 Pembelajaran Seni MusikMelalui mata kuliah ini mahasiswa mampu mengenal: (1)
kepekaan estetis, (2) beragam musik yang ada di sekitar, (3)
kegiatan musik melalui ekplorasi dalam fungsi seni
sehingga mampu menampilkan karya musik daerah
setempat, menyanyi dengan gagasan kreatif yang di peroleh
melalui kegiatan ekplorasi dari ragam alat musik,
menerapkan strategi metode media dan evaluasi

(1) kepekaan
estetis, (2) beragam
musik yang ada di
sekitar, (3) ekplorasi
dalam fungsi seni,
(4) karya musik
daerah setempat

(1)mahasiswa dapat
memahami tujuan
dan fungsi
pendidikan seni tari
drama bagi anak SD,
mengenal ruang
lingkup,
karakteristik, teknik
dasar dari seni tari
drama bagi anak SD
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
mengapresiasi seni
tari dan drama anak
SD dengan benar, (3)
mahasiswa dapat
i t k
d
(1) mahasiswa
mampu memahami
kepekaan estetis,
beragam musik yang
ada di sekitar,
kegiatan musik
melalui ekplorasi

39 PGSD-0028 Pembelajaran Seni Rupa Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami
substansi, konsep, dasar-dasar keilmuan kesenian yang
mendukung pendidikan seni rupa di SD sehingga dapat
menampilkan keterampilan dalam ilmu seni rupa dan
dapat menciptakan karya seni rupa yang mempunyai nilainilai wawasan kebangsaan.

(1) substansi,
konsep, dasar-dasar
keilmuan kesenian
yang mendukung
pendidikan seni
rupa di SD, (2)
keterampilan dalam
ilmu seni rupa, (3)
penciptaan karya
seni rupa yang
mempunyai nilainilai wawasan
kebangsaan.

(1) mahasiswa dapat
memahami
substansi, konsep,
dasar-dasar
keilmuan kesenian
yang mendukung
pendidikan seni rupa
di SD dengan benar,
(2) mahasiswa dapat
menampilkan
keterampilan dalam
ilmu seni rupa dan
dapat menciptakan
karya seni rupa yang
mempunyai nilai40 PGSD-0029 Problematika Pembelajar Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa
(1)masalah-masalah (1) mahasiswa dapat
diharapkan memiliki kemampuan dan pemahaman
dalam pembelajaran memahami konsep
penelitian
tentang masalah-masalah di SD, identifikasi, diagnosis
di SD, (2)
pendidikan dengan
kesulitan belajar anak SD dan mahasiswa juga diharapkan identifikasi,
mampu memahami konsep penelitian pendidikan serta
diagnosis kesulitan benar, (2) mahasiswa
mampu menyusun, melaksanakan penelitian di bidang
belajar anak SD,(3) dapat menyusun
penelitian di bidang
pendidikan berdasarkan problematika pembelajaran yang
konsep penelitian
pendidikan
ada pada akhir masa studi dan kelak ketika telah bekerja
pendidikan,
berdasarkan
di lingkungan persekolahan.
(4)menyusun dan
problematika
melaksanakan
penelitian di bidang pembelajaran yang
pendidikan.
ada pada akhir masa

41 PGSD-0030 Pengembangan Bahan PeSetelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan
mempunyai kemampuan dalam mengembangkan bahan
pembelajaran, membedakan peran dan jenis-jenis bahan
ajar, baik cetak, noncetak, maupun bahan ajar display,
prosedur pengembangannya, cara pemanfaaannya dalam
proses pembelajaran, serta cara-cara mengevaluasinya.

(1) pengembangkan
bahan
pembelajaran,(2)
peran dan jenis-jenis
bahan ajar, baik
cetak, noncetak,
maupun bahan ajar
display, (3) prosedur
pengembangan
bahan ajar,(4)
pemanfaatan bahan
ajar dalam proses
pembelajaran, (5)
evaluasi bahan ajar.

mahasiswa dapat
mengembangkan
bahan pembelajaran,
membedakan peran
dan jenis-jenis
bahan ajar, baik
cetak, noncetak,
maupun bahan ajar
display, prosedur
pengembangannya,
cara pemanfaaannya
dalam proses
pembelajaran, serta
cara-cara
mengevaluasinya.

42 PGSD-0031 Teknik Penulisan Karya I Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu
menanamkan pengertian dan keterampilan tentang cara
merencanakan dan melaksanakan penulisan karya ilmiah:
ciri-ciri dan macam karya ilmiah, sistematika dan
prosedurpenulisan, mempraktekkan penulisan dan
mengevaluasi suatu karya ilmiah.

(1) pengertian karya
ilmiah, (2)
keterampilan,
perencanaan dan
pelaksanaan
penulisan karya
ilmiah, (3) ciri-ciri
dan macam karya
ilmiah,(4)
sistematika dan
prosedurpenulisan
karya ilmiah, (4)
praktik penulisan
dan evaluasi karya
ilmiah.

43 PGSD-0032 Penelitian Pendidikan

(1) konsep dasar,
wawasan penelitian
pendidikan, (2)
formulasi
permasalahan
penelitian
pendidikan di SD,
(3) kajian teoritik
permasalahan dan
prosedur penelitian,
(4) penyusunan
proposal penelitian,
penyusunan
penulisan laporan
penelitian.

Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu
memahami tentang konsep dasar, wawasan penelitian
pendidikan, formulasi permasalahan penelitian pendidikan
di SD, kajian teoritik permasalahan dan prosedur
penelitian, dan mampu menyusun proposal penelitian
utamanya yang berkaitan dengan proses pembelajaran di
SD dan mampu menyusun penulisan laporan penelitian.

(1) mahasiswa dapat
menanamkan
pengertian dan
keterampilan tentang
cara merencanakan
dan melaksanakan
penulisan karya
ilmiah: ciri-ciri dan
macam karya ilmiah,
sistematika dan
prosedur penulisan
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
mempraktekkan
penulisan dan
mengevaluasi suatu
k
il i hmampu
d
mahasiswa
memahami tentang
konsep dasar,
wawasan penelitian
pendidikan,
formulasi
permasalahan
penelitian
pendidikan di SD,
kajian teoritik
permasalahan dan
prosedur penelitian,
dan mampu
menyusun proposal
penelitian utamanya
yang berkaitan
dengan proses
pembelajaran di SD
dan mampu
menyusun penulisan

44 PGSD-0033 Keterampilan Dasar Pem Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu
memahami tentang rasional, konsep dasar, prinsip, tujuan
dan manfaat latihan keterampilan dasar mengajar dengan
pendekatan pengajaran mikro dan supervisi klinis,
memahai rasional, konsep dasar, prinsip, komponenkomponen delapan keterampilan dasar mengajar, dan
terampil menerapkannya dalam simulasi, mampu
menerapkan berbagai keterampilan dasar mengajar secara
terintergrasi melalui berbagai bidang studi di SD.

45 PGSD-0034 Micro Teaching

(1) konsep dasar,
prinsip, tujuan dan
manfaat latihan
keterampilan dasar
mengajar, (2)
pendekatan
pengajaran mikro
dan supervisi klinis,
(3) konsep dasar,
prinsip, komponenkomponen delapan
keterampilan dasar
mengajar, (4)
penerapan simulasi
8 keterampilan
mengajar

(1) mahasiswa dapat
memahami tentang
rasional, konsep
dasar, prinsip,
tujuan dan manfaat
latihan keterampilan
dasar mengajar
dengan pendekatan
pengajaran mikro
dan supervisi klinis,
memahai rasional,
konsep dasar,
prinsip, komponenkomponen delapan
keterampilan dasar
mengajar, dan
terampil
menerapkannya
dalam simulasi
dengan benar, (2)
mahasiswa dapat
menerapkan
berbagai
keterampilan dasar
Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat
(1) perencanaan (2) mahasiswa dapat
memahami perencanaan pelaksanaan dan penilaian
pelaksanaan dan (3) memahami
perangkat pembelajaran tematik atau bidang studi dan
penilaian perangkat perencanaan
dapat menyusun sekaligus mempraktekkan secara optimal pembelajaran
pelaksanaan dan
sesuai dengan alat penilaian kompetensi guru.
tematik atau bidang penilaian perangkat
studi, (4)
pembelajaran
penyusunan dan
tematik atau bidang
praktik mengajar
studi dan dapat
sesuai dengan alat
menyusun sekaligus
penilaian
mempraktekkan
kompetensi guru.
secara optimal sesuai

46 PGSD-0035 Magang 1

Melalui mata kuliah magang 1, mahasiswa dapat
memahami tujuan, pihak-pihak terkait terutama
mahasiswa, guru pamong, kepala sekolah, dan dosen
pembimbing mempunyai persepsi dan acuan yang sama
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam
rangka pelaksanaan program magang 1 pada program studi
S1 PGSD Universitas Panca Marga Probolinggo,
membangun landasan jati diri calon pendidik melalui
pengalaman langsung kultur sekolah, pengamatan untuk
membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan
sosial, pengamatan untuk memperkuat pemahaman
terhadap siswa (tentang sekolah dasar), refleksi hasil
pengamatan proses pembelajaran.

pihak-pihak terkait
terutama
mahasiswa, guru
pamong, kepala
sekolah, dan dosen
pembimbing
mempunyai persepsi
dan acuan yang
sama dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan
penilaian dalam
rangka pelaksanaan
program magang 1
pada program studi
S1 PGSD Universitas
Panca Marga
Probolinggo,
membangun
landasan jati diri
calon pendidik
melalui pengalaman
langsung kultur
sekolah,
pengamatan untuk
membangun
kompetensi dasar
pedagogik,
kepribadian, dan
sosial pengamatan

mahasiswa dapat
memahami tujuan,
pihak-pihak terkait
terutama mahasiswa,
guru pamong, kepala
sekolah, dan dosen
pembimbing
mempunyai persepsi
dan acuan yang
sama dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan
penilaian dalam
rangka pelaksanaan
program magang 1
pada program studi
S1 PGSD Universitas
Panca Marga
Probolinggo dengan
benar

47 PGSD-0036 Magang 2

Melalui mata kuliah magang 2, bertujuan memantapkan
kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan
kompetensi akademik bidang studi melalui: (a) menelaah
kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan
guru, (b) menelaah strategi pembelajaran, (c) menelaah
sistem evaluasi, (d) secara terbimbing mengembangkan
perangkat pembelajaran berupa: proram tahuanan (prota),
program semester (promes), silabus, RPP, Media
pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi serta
menyusun laporan hasil telaah.

(1) kurikulum dan
perangkat
pembelajaran yang
digunakan guru, (2)
menelaah strategi
pembelajaran, (3)
menelaah sistem
evaluasi, (4) secara
terbimbing
mengembangkan
perangkat
pembelajaran
berupa: proram
tahuanan (prota),
program semester
(promes), silabus,
RPP, Media
pembelajaran,
bahan ajar, dan
perangkat evaluasi
serta menyusun
laporan hasil telaah.

mahasiswa dapat
mengembangkan
perangkat
pembelajaran
berupa: proram
tahuanan (prota),
program semester
(promes), silabus,
RPP, Media
pembelajaran, bahan
ajar, dan perangkat
evaluasi serta
menyusun laporan
hasil telaah dengan
benar

48 PGSD-0037 Magang 3

Melalui mata kuliah magang 3, bertujuan memantapkan
kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan
kompetensi akademik bidang studi melalui: (a)
mempraktekkan kurikulum dan perangkat pembelajaran
yang digunakan guru, (b) mempraktekkan strategi
pembelajaran, (c) mempraktekkan sistem evaluasi, (d)
secara terbimbing mempraktekkan perangkat pembelajaran
berupa: proram tahuanan (prota), program semester
(promes), silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar,
dan perangkat evaluasi serta menyusun laporan hasil
praktek.

(1) kurikulum dan
perangkat
pembelajaran yang
digunakan guru, (2)
strategi
pembelajaran, (3)
sistem evaluasi, (4)
program tahuanan
(prota), program
semester (promes),
silabus, RPP, media
pembelajaran,
bahan ajar, dan
perangkat evaluasi
serta menyusun
laporan hasil
praktek.

(1) mahasiswa dapat
mempraktekkan
kurikulum dan
perangkat
pembelajaran yang
digunakan guru
dengan benar, (2)
mhasiswa dapat
mempraktekkan
strategi
pembelajaran dengan
benar, (3) mahasiswa
dapat
mempraktekkan
sistem evaluasi
dengan benar, (d)
mahasiswa dapat
mempraktekkan
perangkat
pembelajaran
berupa: proram
tahuanan (prota),
program semester
(promes), silabus,
RPP, media

49 PGSD-0038 Seminar Proposal SkripsiSetelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa dapat
mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian,
tujuan penelitian, penentuan metode dan teknik
pengumpulan data, penyusunan instrumen penelitian,
pengumpulan data, mengolah data dan interpretasi hasil
penelitian, penarikan kesimpulan serta memilih alternatif
pemecahan masalah.

identifikasi dan
merumuskan
masalah penelitian,
tujuan penelitian,
penentuan metode
dan teknik
pengumpulan data,
penyusunan
instrumen
penelitian,
pengumpulan data,
mengolah data dan
interpretasi hasil
penelitian,
penarikan
kesimpulan serta
memilih alternatif
h
50 PGSD-0039 KKN (Kuliah Kerja Nyata)Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa mampu
kegiatan orientasi
melaksanakan kegiatan orientasi dan observasi lokasi KKN, dan observasi lokasi
membuat rancangan kegiatan seama KKN sebagai terapan KKN, membuat
pemahaman ilmu, sikap dan penerapan rancangan
rancangan kegiatan
kegiatan pada lokasi KKN.
seama KKN sebagai
terapan pemahaman
ilmu, sikap dan
penerapan
rancangan kegiatan
pada lokasi KKN.

(1) mahasiswa dapat
mengidentifikasi
masalah penelitian,
tujuan penelitian,
penentuan metode
dan teknik
pengumpulan data,
penyusunan
instrumen penelitian,
pengumpulan data,
mengolah data dan
interpretasi hasil
penelitian, penarikan
kesimpulan serta
memilih alternatif
pemecahan masalah
dengan benar, (2)
h i
d
t
(1) mahasaiswa
dapat melaksanakan
kegiatan orientasi
dan observasi lokasi
KKN dengan baik, (2)
mahasiswa dapat
membuat rancangan
kegiatan seama KKN
sebagai terapan
pemahaman ilmu,
sikap dan penerapan
rancangan kegiatan
pada lokasi KKN
dengan benar

51 PGSD-0040 Skripsi

Setelah menyelesaikan skripsi ini mahasiswa dapat
mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian,
tujuan penelitian, penentuan metode dan teknik
pengumpulan data, penyususnan instrumen penelitian,
pengumpulan data, mengolah data dan interpretasi hasil
penelitian, penarikan kesimpulan serta penentuan
alternatif pemecahan masalah.

identifikasi dan
perumusan masalah
penelitian, tujuan
penelitian,
penentuan metode
dan teknik
pengumpulan data,
penyususnan
instrumen
penelitian,
pengumpulan data,
mengolah data dan
interpretasi hasil
penelitian,
penarikan
kesimpulan serta
t
lt
tif

(1) mahasiswa dapat
mengidentifikasi
masalah penelitian,
tujuan penelitian,
penentuan metode
dan teknik
pengumpulan data,
penyususnan
instrumen penelitian,
pengumpulan data,
mengolah data dan
interpretasi hasil
penelitian, penarikan
kesimpulan serta
penentuan alternatif
pemecahan masalah
d
b
(2)

52 PGSD-0041 Pendidikan HAM

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu menjelaskan masyarakat tradisional dan
budayanya, masyarakat Indonesia sebelum, selama,
sesudah penjajahan, perubahan-perubahan yang terjadi di
masyarakat, proses perubahan yang terjadi masyarakat
ipteks dan pengaruhnya, lingkungan social dan budaya,
pengaruh perubahan social dan budaya bagi masyarakat,
dasar-dasar tentang konsep, standar normative dan
mekanisme praktis hak asasi manusia baik di tingkat
nasional maupun tingkat internasional. Mahasiswa
diharapkan dapat menjelaskan konsep masyarakat madani
Indonesia, dan pendidikan bagi masyarakat madani
Indonesia.

(1) masyarakat
tradisional dan
budayanya,
(2)masyarakat
Indonesia sebelum,
selama, sesudah
penjajahan,(3)
perubahanperubahan yang
terjadi di
masyarakat,
(4)proses perubahan
yang terjadi
masyarakat,(5)
ipteks dan
pengaruhnya, (6)
lingkungan social
dan budaya,(7)
pengaruh
perubahan social
dan budaya bagi
masyarakat,(8)
dasar-dasar tentang
konsep standar
normative dan
praktis hak asasi
manusia baik di
tingkat nasional
maupun tingkat
internasional (9)

(1) mahasiswa dapat
menjelaskan
masyarakat
tradisional dan
budayanya,
masyarakat
Indonesia sebelum,
selama, sesudah
penjajahan,
perubahanperubahan yang
terjadi di
masyarakat, proses
perubahan yang
terjadi masyarakat
ipteks dan
pengaruhnya,
lingkungan social
dan budaya,
pengaruh perubahan
social dan budaya
bagi masyarakat,
dasar-dasar tentang
konsep, standar
normative dan
mekanisme praktis
hak asasi manusia
baik di tingkat
nasional maupun
tingkat internasional

53 PGSD-0042 Pendidikan MultikulturalSetelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa dapat
memahami subtansi dan metodologi dasar keilmuan IPS.
Menguasai materi ajar dalam kurikulum dan buku teks.
Menguasai hakekat dan konsep perspektif global, dimensi,
manfaat, tujuan dan manfaat perspektif global. Pentingnya
kesadaran dan wawasan perspektif global, isu-isu masalah
global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, isuisu dan masalah global dalam kaitannya dengan
pembelajaran IPS SD. Isu-isu dalam pembelajaran IPS SD,
model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran persepktif
global dalam IPS SD.

(1) metodologi dasar
keilmuan IPS. (2)
materi ajar dalam
kurikulum dan buku
teks. (3) hakekat
dan konsep
perspektif global,
dimensi, manfaat,
tujuan dan manfaat
perspektif global, (4)
Pentingnya
kesadaran dan
wawasan perspektif
global, (5) isu-isu
masalah global
dalam kaitannya
dengan kepentingan
nasional, (6) isu-isu
dan masalah global
dalam kaitannya
dengan
pembelajaran IPS
SD. (7) Isu-isu
dalam pembelajaran
IPS SD, (8) model
pembelajaran dan
evaluasi
pembelajaran
persepktif global
dalam IPS SD

Mahasiswa dapat
memahami teori,
pendekatan, sejarah,
makna, implikasi,
dasar, tujuan, dan
fungsi pendidikan
multikultural
sehingga mampu
memberikan solusi
tentang
permasalahan
pendidikan
multikultural di
Indonesia dengan
benar.

54 PGSD-0043 Perspektif Global

Melalui mata kuliah perspektif global, mahasiswa dapat
memahami hakekat dan konsep perspektif global, dimensi,
manfaat, tujuan dan masalah perspektif global, perspektif
global ditinjau dari sudut-sudut ilmu sosial dan ilmu yang
terkait., persepektif global dari visi politik, sosiologi, dan
antropologi, pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif
global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, isuisu dan masalah global dalam kaitannya dengan
kepentingan nasional, isu-isu dan masalah global dalam
kaitannya dalam pembelajaran IPS SD, dan model
pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global
dalam IPS SD.

(1) metodologi dasar
keilmuan IPS. (2)
materi ajar dalam
kurikulum dan buku
teks. (3) hakekat
dan konsep
perspektif global,
dimensi, manfaat,
tujuan dan manfaat
perspektif global, (4)
Pentingnya
kesadaran dan
wawasan perspektif
global, (5) isu-isu
masalah global
dalam kaitannya
dengan kepentingan
nasional, (6) isu-isu
dan masalah global
dalam kaitannya
dengan
pembelajaran IPS
SD. (7) Isu-isu
dalam pembelajaran
IPS SD, (8) model
pembelajaran dan
evaluasi
pembelajaran
persepktif global
dalam IPS SD

(1) mahasiswa dapat
memahami subtansi
dan metodologi dasar
keilmuan IPS.
Menguasai materi
ajar dalam
kurikulum dan buku
teks dengan benar,
(2) mahasiswa dapat
menguasai hakekat
dan konsep
perspektif global,
dimensi, manfaat,
tujuan dan manfaat
perspektif global
dengan benar, (3)
mahasiswa dapat
memahmi
pentingnya
kesadaran dan
wawasan perspektif
global, isu-isu
masalah global
dalam kaitannya
dengan kepentingan
nasional, isu-isu dan
masalah global
dalam kaitannya
dengan pembelajaran
IPS SD Isu-isu

55 PGSD-0044 Profesi Keguruan

Melalui profesi keguruan, mahasiswa memahami hakikat
guru sebagai pendidik, pengajar, pembelajar, pelatih
makna guru ditinjau dari dimensi psikologis, sosiokultural,
spiritual, dan etik; standar kompetensi guru; kode etik
organisasi profesi guru; ruang lingkup pekerjaan guru;
bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat,
pengembangan diri secara professional; sumbangan guru
terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah dan
masyarakat.

(1) hakikat guru
sebagai pendidik,
pengajar,
pembelajar, pelatih
(2) makna guru
ditinjau dari dimensi
psikologis,
sosiokultural,
spiritual, dan etik,
(3)standar
kompetensi guru;
(4)kode etik
organisasi profesi
guru;(5) ruang
lingkup pekerjaan
guru;(6)
bekerjasama dengan
orang tua dan
masyarakat,(7)
pengembangan diri
secara professional;
(8) sumbangan guru
terhadap
perkembangan dan
kemajuan sekolah
dan masyarakat.

mahasiswa dapat
memahami hakikat
guru sebagai
pendidik, pengajar,
pembelajar, pelatih
makna guru ditinjau
dari dimensi
psikologis,
sosiokultural,
spiritual, dan etik;
standar kompetensi
guru; kode etik
organisasi profesi
guru; ruang lingkup
pekerjaan guru;
bekerjasama dengan
orang tua dan
masyarakat,
pengembangan diri
secara professional;
sumbangan guru
terhadap
perkembangan dan
kemajuan sekolah
dan masyarakat
dengan benar

56 PGSD-0045 Wawasan Kebangsaan

Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu
memahami dalam meningkatkan kesadaran tentang: rasa
kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban,
menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin
dan berpartisifasi aktif sehingga mampu mengamalkan
perilaku dalam membangun kehidupan yang damai
berdasarkan sistem nilai Pancasila serta mampu membuat
gagasan pemikiran bernuansa kebangsaan dalam
keilmuannya.

(1)peningkatan
kesadaran tentang:
rasa kebangsaan
dan cinta tanah air,
(2)demokratis
berkeadaban,
menjadi
warganegara yang
memiliki daya saing,
berdisiplin dan
berpartisifasi
aktif,(3)pengamalan
perilaku dalam
membangun
kehidupan yang
damai berdasarkan
sistem nilai
Pancasila, (3)
gagasan pemikiran
bernuansa
kebangsaan dalam
keilmuannya.

(1) mahasiswa dapat
memahami dalam
meningkatkan
kesadaran tentang:
rasa kebangsaan dan
cinta tanah air,
demokratis
berkeadaban,
menjadi warganegara
yang memiliki daya
saing, berdisiplin
dan berpartisifasi
aktif dengan benar,
(2) mahasiswa dapat
menampilkan
perilaku dalam
membangun
kehidupan yang
damai berdasarkan
sistem nilai
Pancasila serta
mampu membuat
gagasan pemikiran
bernuansa
kebangsaan dalam
keilmuannya.

57 PGSD-0046 Kewirausahaan

Melalui matakuliah kewirausahaan, mahasiswa mampu
untuk memahami kemampuan dasar kewirausahaan dalam
dunia pendidikan meliputi konsep-konsep dasar
kewirausahaan, model pengembangan wirausaha, strategi
kewirausahaan, kompetensi inti, etika bisnis dalam
kewirausahaan, analisis dan studi kelayakan usaha serta
dapat membuat proposal kewirausahaan sederhana dalam
pendidikan.

(1) konsep dasar
kewirausahaan
dalam dunia
pendidikan meliputi
konsep-konsep
dasar
kewirausahaan,(2)
model
pengembangan
wirausaha,
(3)strategi
kewirausahaan,
(4)kompetensi inti,(5)
etika bisnis dalam
kewirausahaan,(6)
analisis dan studi
kelayakan usaha,
(7)membuat
proposal
kewirausahaan
sederhana dalam
pendidikan.

mahasiswa dapat
memahami
kemampuan dasar
kewirausahaan
dalam dunia
pendidikan meliputi
konsep-konsep dasar
kewirausahaan,
model
pengembangan
wirausaha, strategi
kewirausahaan,
kompetensi inti,
etika bisnis dalam
kewirausahaan,
analisis dan studi
kelayakan usaha
serta dapat membuat
proposal
kewirausahaan
sederhana dalam
pendidikan dengan

58 PGSD-0047 Kurikulum Issue

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memahami kurikulum 1947, Rencana Pendidikan, 1952
Rencana Pelajaran Terurai, 1965 Rencana Pendidikan,
1968 Rencana Pendidikan, 1975 Kurikulum 75, 1984
Kurikulum 84, 1994-1995 Kurikulum 94, 2004 KBK, 2006
KTSP, dan 2013 Kurikulum 2013.

59 PGSD-0048 Pendidikan Bahasa DaeraSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memahami kurikulum muatan lokal guna mewujudkan
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta
mematuhi harapan masyarakat yang dilakukan secara
menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia
seutuhnya yakni aspek moral, akhlaq, budi pekerti,
pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni, dan budaya.

(1)kurikulum
1947,(2) Rencana
Pendidikan, (3)1952
Rencana Pelajaran
Terurai,(4) 1965
Rencana
Pendidikan, (5)1968
Rencana
Pendidikan,(6) 1975
Kurikulum 75,
(7)1984 Kurikulum
84, (8)1994-1995
Kurikulum 94,(9)
2004 KBK, (10)2006
KTSP, (11) 2013
Kurikulum 2013.
(1) kurikulum
muatan lokal, (2)
pengembangan
dimensi manusia
seutuhnya yakni
aspek moral, akhlaq,
budi pekerti,
pengetahuan,
keterampilan,
kesehatan, seni, dan
budaya.

60 PGSD-0049 Pendidikan KepramukaanSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memahami konsep dasar kepramukaan, nilai-nilai dalam
pendidikan kepramukaan dan menguasai teknik
keterampilan kepramukaan serta menerapkan
pembelajaran kepramukaan di SD

(1)konsep dasar
kepramukaan,(2)
nilai-nilai dalam
pendidikan
kepramukaan, (3)
teknik keterampilan
kepramukaan,
(4)penerapan
pembelajaran
kepramukaan di SD

(1) mahasiswa dapat
memahami konsep
dasar kepramukaan,
nilai-nilai dalam
pendidikan
kepramukaandengan
benar, (2) mahasiswa
dapat
menguemukakan
iteknik keterampilan
kepramukaan serta
menerapkan
pembelajaran
mahasiswa dapat
61 PGSD-0050 Pendidikan Palang MerahSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dasar-dasar
memahami dasar-dasar kesehatan remaja, pola hidup,
kesehatan remaja,
memahami dasarmasalah gizi, kecelakaan, penyalahgunaan obat, rokok dan pola hidup, masalah dasar kesehatan
gizi, kecelakaan,
alcohol, kesehatan reproduksi dan penyakit menular
remaja, pola hidup,
seksual
penyalahgunaan
masalah gizi,
obat, rokok dan
kecelakaan,
alcohol, kesehatan
penyalahgunaan
reproduksi dan
obat, rokok dan
penyakit menular
alcohol, kesehatan
seksual
reproduksi dan
penyakit menular
seksual dengan
benar

62 PGSD-0051 Pembelajaran Kelas RangSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
memahami pembelajaran PKR, model pengelolaan dan
pembelajaran PKR, Organisasi kelas PKR, lingkungan
sebagai sumber belajar, aalisis struktur kurikulum SD,
keterampilan mengajar dan mengelola kelompok kecil dan
perorangan dan penyusunan RPP PKR, melakukan simulasi
PKR.

(1) konsep
pembelajaran PKR,
(2 model pengelolaan
dan pembelajaran
PKR, (3) Organisasi
kelas PKR,
(4)lingkungan
sebagai sumber
belajar, (5) analisis
struktur kurikulum
SD, (6) keterampilan
mengajar dan
mengelola kelompok
kecil dan
perorangan
(7)penyusunan RPP
PKR, (8)melakukan
simulasi PKR.

mahasiswa dapat
memahami
pembelajaran PKR,
model pengelolaan
dan pembelajaran
PKR, Organisasi
kelas PKR,
lingkungan sebagai
sumber belajar,
aalisis struktur
kurikulum SD,
keterampilan
mengajar dan
mengelola kelompok
kecil dan perorangan
dan penyusunan RPP
PKR dengan benar

63 PGSD-0052 Pengelolaan Perpustakaa Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
(1) memahami pengertian pusat sumber belajar, fungsi, dan
manfaat perpustakaan sebagai sumber di SD; (2) mampu
mengklasifikasikan koleksi buku-buku perpustakaan di
SD, kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana
perpustakaan di SD; (3) menginventarisir koleksi, sarana
dan prasarana perpustakaan, penataan koleksi, sarana dan
prasaran penyelenggaraan perpustakaan di SD;
pengelolaan perpustakaan.

(1) pengertian pusat
sumber belajar,
fungsi, dan manfaat
perpustakaan
sebagai sumber di
SD; (2) klasifikasi
koleksi buku-buku
perpustakaan di SD,
kebutuhan
administrasi, sarana
dan prasarana
perpustakaan di SD;
(3) inventarisir
koleksi, sarana dan
prasarana
perpustakaan,
penataan koleksi,
sarana dan prasaran
penyelenggaraan
perpustakaan di SD;
(4)pengelolaan
perpustakaan secara
menyeluruh

(1) mahasiswa dapat
memahami
pengertian pusat
sumber belajar,
fungsi, dan manfaat
perpustakaan
sebagai sumber di
SD dengan benar; (2)
mahasiswa dapat
mengklasifikasikan
koleksi buku-buku
perpustakaan di SD,
kebutuhan
administrasi, sarana
dan prasarana
perpustakaan di SD
dengan benar; (3)
mahasiswa dapat
menginventarisir
koleksi, sarana dan
prasarana
perpustakaan,
penataan koleksi,
sarana dan prasaran
penyelenggaraan
perpustakaan di SD;
pengelolaan
perpustakaan
dengan benar.

64 PGSD-0053 Pemanfaatan Sumber Be Setelah mengikut matakuliah ini mahasiswa dapat
memahami pemanfaatan sumber belajar lingkungan berupa
lingkungan untuk by desaign dan by utilization sehingga
dapat mengaplikasikan dalam proses pembelajaran

sumber belajar
lingkungan berupa
lingkungan untuk
by desaign dan by
utilization sehingga
dapat
mengaplikasikan
dalam proses
pembelajaran

mahasiswa dapat
memahami
pemanfaatan sumber
belajar lingkungan
berupa lingkungan
untuk by desaign
dan by utilization
sehingga dapat
mengaplikasikan
dalam proses
pembelajaran
65 PGSD-0054 Pembelajaran Sistem ModSetelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan
(1) hakikat modul
(1) mahasiswa dapat
(1) memahami hakikat modul pembelajaran, latar belakang pembelajaran, latar memahami hakikat
belakang pembuatan modul pembelajaran,
pembuatan modul, ruang lingkup dan sistematika, pola
pendekatan, pola kegiatan, pola pelatihan dalam modul; (2) modul, ruang
latar belakang
lingkup dan
menyusun modul pembelajaran untuk siswa SD.
pembuatan modul,
sistematika, pola
ruang lingkup dan
pendekatan, pola
sistematika, pola
kegiatan, pola
pendekatan, pola
pelatihan dalam
kegiatan, pola
modul; (2) modul
pelatihan dalam
pembelajaran untuk modul dengan benar;
siswa SD.
(2) mahasiswa dapat
menyusun modul

66 PGSD-0055 Manajemen Berbasis SekMahasiswa dapat mengetahui, memahami, menguasai, dan
mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip
manajemen pendidikan, khususnya manajemen
pendidikan berbasis sekolah di Sekolah Dasar dalam
aktivitas pendidikan atau pembelajaran guna mencapai
tujuan pendidikan atau pembelajaran secara efektif dan
efisien.

(1) implementasi
teori, konsep, dan
prinsip manajemen
pendidikan,
khususnya
manajemen
pendidikan berbasis
sekolah di Sekolah
Dasar dalam
aktivitas pendidikan
atau pembelajaran
guna mencapai
tujuan pendidikan
atau pembelajaran
secara efektif dan
efisien.

67 PGSD-0056 Pendidikan Karakter

(1) konsep teori dan
praktik pendidikan
karakter, (2) sikap
dan aplikasi dalam
proses
b l j

Setelah mengkaji mata kuliah ini mahasiswa dapat
memahami teori dan praktik pendidikan karakter sehingga
mampu mewujudkan dalam sikap dan mengaplikasikan
dalam proses pembelajaran.

(1) mahasiswa dapat
memahami teori,
konsep, dan prinsip
manajemen
pendidikan,
khususnya
manajemen
pendidikan berbasis
sekolah di Sekolah
Dasar dalam
aktivitas pendidikan
atau pembelajaran
pembelajaran secara
efektif dan efisien, (2)
mahasiswa dapat
mengimplementasika
n teori, konsep, dan
prinsip manajemen
pendidikan,
khususnya
manajemen
pendidikan berbasis
mahasiswa dapat
memahami teori dan
praktik pendidikan
karakter sesuai sikap
dan pegaplikasian
d l

Keterangan
Matakuliah No: 11, 12, dan 13 merupakan matakuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa RPL.
Setelah matriks keterkaitan CP dan mata kuliah disusun dan diisi, Asesor RPL menyusundaftar pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator
kinerja yang harus dipenuhi. Contoh daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun lebih rinci agar lebih memudahkan mengases keterkaitan
antara bukti dan mata kuliahadalah sebagai berikut:

