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SKALA 

KEMAMPUAN 

PEMOHON

a.             bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;

b.          menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;

c.           menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

d.         berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

e.          menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

f.           berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

g.          bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

h.           taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Sikap

SETIAP LULUSAN PROGRAM DIPLOMA TIGA SENI KULINER MEMILIKI CAPAIAN 
PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT:

Pada formulir ini, anda harap mengisi data umum, kemudian melakukan asesmen mandiri dengan 
mengisi skor sesuai dengan kemampuan yang anda miliki saat ini terhadap capaian pembelajaran 
mata kuliah sebagai indikatornya. 

Pelamar mengajukan RPL untuk program S1 PGSD, maka pemohon menyatakan dalam skala 1 (tidak 
mampu), 2 (kurang mampu), 4 (mampu), dan 5 (sangat mampu) atas CP prodi yang dilamarnya. 



i.            menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;
j.            menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri.

a.      Menguasai substansi keilmuan bidang studi pendidikan kewarganegaraan,
meliputi rumpun keilmuan politik, hukum dan filsafat moral.

b.     Mengaitkan substansi keilmuan bidang studi pendidikan kewarganegaraan
dengan materi kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk satuan pendidikan
dasar, menengah dan pendidikan tinggi secara kontekstual.

c.      Mengembangkan konsep pendidikan kewarganegaraan untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah.

d.     Menguasai kerangka dasar, struktur dan materi kurikulum pendidikan
kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

e.      Menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan
keguruan/ pedagogik bidang pendidikan kewarganegaraan.

f.      Menganalisis masalah-masalah kebijakan publik yang terkait dengan
kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan, dalam bidang pendidikan
Kewarganegaraan, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum,
perilaku menyimpang dan sebagainya.

a.      Menguasai secara mendalam prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan di
sekolah dasar

b.     Menguasai karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik
perkembangan fisik, psikologis dan sosial

c.      Menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran lima bidang studi
utama di sekolah dasar

d.      Menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, 
metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar, sebagai guru kelas 
khususnya pada muatan lima bidang utama di sekolah dasar

e.       Menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil 
pembelajaran di sekolah dasar

f.       Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan 
permasalahan pembelajaran di sekolah dasar dan mengembangkan karya inovatif, 
serta mengomunikasikan hasil penelitian dan karyanya dalam bentuk artikel 
ilmiah

g.      Melakukan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dasar untuk 
memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa dalam 
pembelajaran

Pengetahuan

Keterampilan 
Umum



h.      Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program 
pendidikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlian

i.        Mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar

j.        Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan, dan 
mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 
sekolah dasar

k.      Memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait 
dengan profesi sebagai tenaga pendidik, peneliti, serta praktisi dan konsultan 
pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar

a.       memiliki pemahaman tentang Palang Merah Remaja

b.      keterampilan dalam memanfaatkan sumber belajar lingkungan

c.       memiliki pemahaman dalam Manajemen Berbasis Sekolah

d.      memiliki keterampilan dalam Pembelajaran Kelas Rangkap

e.       memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan dan majalah dinding 
SD

Keterampilan 
Khusus


