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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

Ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan sekolah dasar jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada Pasal 8 

menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan 

bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh 

melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. 

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen maka penyiapan calon pendidik selanjutnya diatur di dalam 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) 

Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SN Dikgu). 

Pendidikan guru sebagaimana dijelaskan pada SN Dikgu meliputi Program 

Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru. Hal ini sesuai 

dengan SN Dikgu Pasal 1 Ayat (4) Program Sarjana Pendidikan adalah 

program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang 

diselenggarakan oleh LPTK.  

Posisi Universitas Sulawesi Tenggara sebagai salah satu PTS di Kawasan 

Timur Indonesia memiliki satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

yang mempunya tanggung jawab moral untuk memajukan kualitas sumberdaya 

manusia Indonesia di bidang pendidikan dalam rangka menjawab tantangan 

globalisasi yang semakin maju. Untuk menghasilkan lulusan baik bidang 

pendidikan yang berkualitas, kurikulum merupakan salah satu instrumen 

penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum 

pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
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tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan 

Tinggi. Dengan demikian tercapai tidaknya tujuan pendidikan akan sangat 

tergantung dari kurikulum yang diterapkan. 

Konteks kurikulum akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan 

yang terjadi. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang 

dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan 

jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum Perguruan tinggi, dimana jenjang 

S-1 berada di level 7. 

  KKNI menggunakan istilah capaian pembelajaran atau learning outcome 

(LO). Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. Selanjutnya, prodi perlu menetapkan profil lulusan, learning 

outcome (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program 

semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya.    

Selain itu, kurikulum harus memuat adanya koherensi antar konten 

kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan (integrated), keterkaitan 

(connectedness), dan relevansi (relevance). Koherensi dalam konten kurikulum 

pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok matakuliah 

bidang studi (content knowledge), kelompok matakuliah yang berkaitan dengan 

pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (general pedagogical 

knowledge) yang berlaku untuk semua bidang studi tertentu (content specific 

pedagogical knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan 

kurikulum (curricular knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam 

pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assesment and evaluation), 

pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge of educational context), 

serta didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan 
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teknologi informasi dalam proses pembelajaran (information technology). Selain 

koherensi internal, kurikulum untuk Program Sarjana Pendidikan harus 

memperhatikan pula keterkaitan antar konten, baik pedagogi umum, pedagogi 

khusus maupun konten matakuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas 

pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi 

dengan kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school 

curriculum linkage) 

Keberadaan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai salah 

satu prodi di FKIP UNSULTRA dalam perkembangannya memberikan 

karakteristik yang berbeda dengan prodi lainnya di UNSULTRA.  

Buku kurikulum ini masih bersifat draft karena belum diajukan kepihak 

fakultas dan universitas. Buku ini memuat hal-hal yang subtstansial dalam 

proses pengembangan kurikulum Prodi antara lain memuat (1) capaian 

pembelajaran sebagai suatu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman 

kerja; (2) Profil lulusan, learning outcome (LO), dan (3) Struktur mata kuliah dan 

bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan 

penilaiannya.    

B. Landasan 

Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

PendidikanNasional 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KerangkaKualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentangStandar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan; junto 

Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

6. Permen ristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional 

Pendidikan tinggi 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dosen 

8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

danPenyelenggaraan Pendidikan 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  RI Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi 

Landasan Filosofis 

Rancangan kurikulum prodi PGSD UNSULTRA didasarkan atas berbagai 

filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan 

rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran sebagai berikut. 

1. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang 

baik; mampu untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan membentuk sikap cerdas, cendekia, dan mandiri. 

2. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasilais; 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, 

bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan menjujung tinggi nilai-nilai 

sosial. 

3. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam 

kehidupannya. 

4. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, 

kebutuhan masyarakat, kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa 

Indonesia. 

5. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi 

kepribadian, sosial, pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang 

keilmuannya dan bekerja secara profesional dengan prinsip ibadah, ing 

ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. 



6 

 

6 

 

6. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, 

bermartabat dan penuh tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Landasan Teoritis 

Landasan teoritis rancangan kurikulum ini didasarkan atas ilmu dan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut 

1. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan 

perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan 

zaman. 

2. Kontinuitas; kurikulum harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan 

penjenjangan yang jelas. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki 

fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses 

implementasinya. 

3. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif 

dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome 

yang telah ditetapkan. Untuk level S1, misalnya, harus dapat 

diselesaikan dalam waktu delapan semester. 

4. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan 

atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi 

yang ada di prodi 

 

C. Tujuan 

Tujuan Buku kurikulum ini adalah  

1. Menjadi acuan dalam proses penyelenggaran pendidikan di Prodi S1 

PGSD sesuai dengan sesuai dengan kompetensi generik KKNI 

2. Menetapkan kualifikasi lulusanProdi S1 PGSD UNSULTRA 

3. Menetapkan capaian pembelajaran Prodi PGSD 

4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah dan  

penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun 
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BAB II  

IDENTITAS PROGRAM STUDI 

 

A. Identitas Lembaga 
Identitas Program studi sebagai berikut:  

Nama Jurusan/Prodi  : PGSD 

Nama Fakultas   : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  (FKIP) 

Nama PT   : UNSULTRA 

Nomor SK Pendirian Program Studi            : 225/KPT/I/2017 

Tanggal SK Pendirian Program Studi      : 14 April 2017 

B. Visi   
visi Prodi S1 PGSD UNSULTRA berusaha untuk  menjawab dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Perumusan visi ini mengacu pada visi 

Universitas dan visi Fakultas. Visi tersebut  dirumuskan sebagai berikut: 

“Menjadi Program Studi yang Bermartabat dan Berbudaya untuk 

Menghasilkan Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang Unggul dan 

Berdaya Saing, Baik di Tingkat Nasional Maupun Global pada Tahun 2021.” 

C. Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Prodi PGSD FKIP 

UNSULTRA dirumuskan sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga  guru sekolah dasar  yang 

berkualitas, berbasis akhlak dan teknologi informasi, komunikasi serta 

Bahasa Inggris 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan teori dan praktik 

pendidikan sekolah dasar. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui 

penerapan hasil-hasil penelitian sivitas akademika untuk mencerdaskan 

kehidupan masyarakat. 
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4. Menyelenggarakan tata kelola program studi untuk mendukung Tri 

Dharma sesuai dengan standar jaminan mutu. 

5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan 

karakter, penalaran, olah raga, seni, budaya, dan kewirausahaan. 

D. Tujuan 
 

1. Tercapainya lulusan yang profesional dan berdaya saing di bidang 

pendidikan dasar serta mampu berbahasa Inggris dan menguasai IT. 

2. Tercapainya lulusan yang professional dan berdaya saing di bidang 

penelitian pendidikan dasar. 

3. Tercapainya lulusan yang professional dan berdaya saing di bidang 

pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberi kontribusi di 

bidang pendidikan dasar. 
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BAB III 

PROFIL LULUSAN 

 

Profil lulusan S1 PGSD  dapat menekuni pekerjaan atau profesi berikut: 

1. Sebagai Pendidik  

PGSD merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 

sehingga Kontruksi kurikulum ini membangun kompetensi mahasiswa untuk 

dipersiapkan sebagai  pendidik, khususnya menjadi guru sekolah dasar.  Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Dalam UU bahkan dipertegas dengan menyatakan bahwa guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kurikulum ini mengkonstruksi kompetensi dan materi yang sangat urgen 

dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas 

sesuai dengan misi Prodi PGSD.  

2. Sebagai Peneliti di bidang Kajian pendidikan PGSD 

Lulusan S1 PGSD juga dipesiapkan untuk jadi seorang peneliti, khususnya 

di bidang pendidikan dalam upaya pengembangan kapasitas dan keilmuan. 

Bidang kajian meliputi bidang-bidang pendidikan, misalnya pembelajaran, 

kurikulum, penilaian, evaluasi, dll 

3. Sebagai Praktisi dan Konsultan Pendidikan PGSD 

Sebagai konsultan pendidikan menjadi salah satu alternatif yang dapat 

ditekuni oleh lulusan S1 PGSD. Dukungan rancangan kurikulum memberikan 

penguatan terhadap kondisi tersebut.  

Seluruh gambaran di atas, uraian kompetensi umum, kompetensi 

pendukung dan kompetensi lainnya disajikan dalam matriks profil jurusan dan 

kompetensi berikut: 

 

No. 
PROFIL 

LULUSAN 

PENCIRI PROGRAM 

STUDI 
PENCIRI FAKULTAS/UNIVERSITAS 
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Elemen Kompetensi 

Utama (KU) : (40-80)% 

Elemen Kompetensi 

Pendukung (KP) : (20-

40)% 

Elemen Kompetensi 

Lainnya (KL) : (0-30)% 

1. pendidik 
Mampu menerapkan 
prinsip dan teori 
pendidikan 

Menerapkan konsep-
konsep ilmu 
kependidikan 

memahami karakter 
masyarakat  

    

Mampu menerapkan 
konsep tentang 
karakteristik 
perkembangan 
peserta didik 

Memiliki kebiasaan, 
nilai, dan kecendrungan 
pribadi yang 
menunjang 
perkembangan profesi. 

Memiliki 
keterampilan 
mendukung 
kehidupan di 
masyarakat. 

    

Menguasai dan 
mampu menerapkan 
pengetahuan 
konseptual dari  
bidang studi di PGSD 

Memiliki kemampuan 
untuk berkomunikasi 
secara sosial, dan 
profesional dengan 
lingkungan sejawat 
maupun masyarakat. 

Mampu menguasai 
bidang 
kewirausahaan. 

    

Mampu menganalisis, 
merekonstruksi, dan 
memodifikasi 
kurikulum, 
pendekatan, strategi, 
model, metode, 
teknik, bahan ajar, 
media dan sumber 
belajar yang inovatif 

Memiliki kesadaran 
tinggi sebagai warga 
masyarakat, bangsa 
dan negara yang 
pancasilais 

  

    

Mampu merancang 
dan melaksanakan 
evaluasi proses dan 
hasil pembelajaran di 
sekolah dasar secara 
berkelanjutan  

Memiliki sikap budi 
pekerti yang baik. 

  

2. peneliti 

Mampu merancang 
dan melaksanakan 
penelitian bidang 
pendidikan PGSD 
secara ilmiah sesuai 
dengan etika 
akademik dan 
melaporkannya dalam 
bentuk skripsi dan 
mengunggah artikel 
dalam e-journal di 
laman PT atau e-
jurnal lainnya 
 
 

Memiliki kemandirian 
dan beretos kerja 
tinggi. 
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3. 
praktisi dan 
konsultan 
pendidikan 

Mampu menerapkan 
layanan bimbingan 
penyuluhan di 
sekolah dasar untuk 
memecahkan 
permasalahan yang 
terkait dengan 
perilaku  siswa dalam 
pembelajaran secara 
mandiri sesuai 
dengan nilai dan 
norma yang berlaku 

Menguasai  
pengelolaan Bimbingan 
Konseling/Karakter 
yang ramah anak 

  

    

Menguasai  dimensi 
inklusi PGSD 

  

    

Menguasai  teknik 
Inklusi PGSD 
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BAB IV 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) 

A. Mekanisme Penyusunan Capaian Pembelajaran 
Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun 

2012) adalah: internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, 

pengetahuan  praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai 

melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang 

ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Dalam SN-DIKTI salah 

satu yang terkait dengan pengertian termuat dalam salah satu standar yakni 

“standar kompetensi lulusan” yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Permenristek 

dikti No. 44 Tahun 2015 yang dituliskan sebagai berikut : “Standar Kompetensi 

Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan”. Dengan demikian, Prodi S1 PGSD 

mendasarkan pada aspek Capaian Pembelajaran (CP) dalam unsur sikap, 

ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan.  

Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian 

dari CP telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar  minimal yang harus 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program  pendidikannya. 

Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang  merupakan 

rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib 

disusun oleh program studi.  

Mekanisme yang dilalui oleh Prodi S1 PGSD dalam merumuskan capaian 

pembelajaran adalah : 

a. Membentuk tim Panitia untuk pelaksanaan workshop kurikulum. 

b. Membentuk tim telaah untuk merumuskan capaian pembelajaran Prodi S1 

PGSD berdasarkan hasil dari workshop. Tim Telaah juga mencari referensi 

capaian pembelajaran dari lulusan program studi sejenis melalui pelacakan 

internet mengenai konsep capaian pembelajaran sebagai bahan banding 

dalam perumusan capaian pembelajaran di Prodi S1 PGSD 

c. Tim melakukan analisis : 
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a) Menentukan indikator tingkat capaian, yaitu mendeskripsikan indikator 

yang bersesuaian dengan jenjang dan merujuk deskprisi generik dari 

lulusan Prodi S1 PGSD 

b) mempertimbangkan profil Prodi dengan menggantikan deskripsi generik 

dengan deskripsi CP Prodi. 

c) mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/ daerah, sehingga 

rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk 

menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di 

daerah masing-masing sesuai dengan visi dan misi program studi 

d) Mengkaji bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan 

menyusun CP 

e) Mendokumentasikan hasil rumusan CP untuk Prodi S1 PGSD 

f) Hasil rumusan ini diplenokan untuk diverifikasi. Perbaikan rumusan ini 

menjadi capaian pembelajaran di Prodi S1 PGSD 

Pihak yang terkait dalam penyusunan mekanisme capaian pembelajaran adalah  

1. Pimpinan Fakultas  

2. Pimpinan prodi 

3. Dosen PGSD FKIP UNSULTRA 

4. Tim Telaah 

5. Praktisi PGSD 

6. Perwakilan Alumni (Himpunan Alumni) 

B. Rumusan Kajian Pembelajaran 
Keunggulan ada aspek kajian capaian pembelajaran, menunjukkan bahwa 

pengembangan kapasitas pendidik lulusan Prodi S1 PGSD diharapkan memiliki 

3 komponen keunggulan, yaitu aspek Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan 

ke-PGSD-an; aspek  Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills) dan aspek 

Penguasaan Bidang Manajerial (Know-how). Ketiga komponen ini bersinergi 

dalam suatu proses pembelajaran dalam rangka menyediakan tenaga pendidik  

yang mempunyai wawasan ke-PGSD-an dilevel operasional dalam rangka 

memenuhi kebutuhan tenaga dasar untuk pendidikan guru sekolah anak 

sekolah dasar maupun lembaga lain yang membutuhkannya sesuai dengan 
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tuntutan perundangan yang berlaku. Secara detail, rumusan  maka capaian 

pembelajaran yang diharapkan adalah : 

 

Aspek No. Capaian Pembelajaran Kode 

Sikap 1 
Bertakwa   kepada   Tuhan   Yang   Maha   Esa   dan   mampu 
menunjukkan sikap religious CP1 

  2 
Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika CP2 

  3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu  kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila CP3 

  4 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 
negara dan bangsa CP4 

  5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain CP5 

  6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan CP6 

  7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara CP7 

  8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik CP8 

  9 
Menunjukkan  sikap  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  di 
bidang keahliannya secara mandiri CP9 

  10 
menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan,  dan 
kewirausahaan CP10 

        

Pengetahuan 1 Menguasai prinsip dan teori pendidikan sekolah dasar CP11 

  2 
Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta 
didik di PGSD, baik perkembangan afektif, psikologis, dan 
kognitif CP12 

  3 
Menguasai pengetahuan konseptual bidang PGSD  meliputi 
Bahasa Indonesia, inklusi, motorik, psikomotor, kognitif, dan 
afektif. CP13 

  4 
Menguasai  konsep  kurikulum,  pendekatan,  strategi,  model 
metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang 
inovatif sebagai  PGSD CP14 

  5 
Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi 
hasil pembelajaran di PGSD CP15 

  6 
Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat 
memecahkan permasalahan pembelajaran di PGSD CP16 

  7 
Menguasai konsep dan teknik inklusi  untuk memecahkan 
permasalahan yang terkait dengan perilaku  siswa dalam 
pembelajaran CP17 
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Keterampilan 
Umum (KU) 

1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi  yang    memperhatikan dan 
menerapkan  nilai  humaniora  yang  sesuai  dengan  bidang 
keahliannya CP18 

  2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur CP19 

  3 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi 
ilmu   pengetahuan   teknologi   yang   memperhatikan   dan 
menerapkan   nilai   humaniora   sesuai   dengan   keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni CP20 

  4 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan membuat artikel 
ilmiah yang diterbitkan di e-jurnal CP21 

  5 
Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  dalam  konteks 
penyelesaian  masalah  di  bidang  keahliannya,  berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data CP22 

  
6 

Mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya CP23 

  

7 

Mampu   bertanggung   jawab   atas   pencapaian   hasil   kerja 
kelompok  dan  melakukan  supervisi  dan  evaluasi  terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada dibawah tanggung jawabnya CP24 

  
8 

Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri CP25 

  
9 

Mampu   mendokumentasikan,  menyimpan,   mengamankan 
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi CP26 

        

Keterampilan 
Khusus (KK) 

1 
Mampu  menerapkan  prinsip  dan  teori  pendidikan  melalui 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di PGSD  secara 
bertanggung jawab CP27 

  

2 

Mampu     menerapkan     konsep     tentang     karakteristik 
perkembangan   peserta   didik   baik   perkembangan   fisik,  
psikologis,  social,motorik, afektif, dan kognitif  melalui 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di PGSD CP28 

  

3 

Mampu menerapkan pengetahuan konseptual  meliputi Bahasa 
Indonesia, inklusi, motorik, afektif,  kognitif,dan   melalui  
perancangan  dan pelaksanaan  pembelajaran  dengan  metode  
saintifik  sesuai dengan etika akademik 

CP29 

 
  

  

4 
Mampu  menganalisis,  merekonstruksi,  dan  memodifikasi 
kurikulum,  pendekatan,  strategi,  model,  metode,  teknik, 
bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif  

CP30 
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5 

Mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil pembelajaran di PGSD  berkelanjutan CP31 

  

6 

Mampu  merancang  dan  melaksanakan  penelitian  bidang 
pendidikan sekolah dasar secara ilmiah sesuai dengan etika 
akademik dan melaporkannya dalam bentuk skripsi maupun 
artikel ilmiah untuk dipublikasi melalui e-journal di laman 
perguruan tinggi atau e-jurnal lainnya CP32 

  

7 

Mampu  menerapkan  layanan   inklusi  di PGSD  untuk 
memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku  
siswa dalam pembelajaran secara mandiri sesuai dengan nilai 
dan norma yang berlaku CP33 
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C. Matriks Bahan kajian Pembelajaran 
 

 

No. 

 

Capaian Pembelajaran 

Bahan Kajian 
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1. Mengkaji, menghayati dan mengamalkan  cita-cita, nilai, konsep, 

norma dan moral pancasila dalam dinamika kehidupan masyarakat 

indonesia, konsep dan prinsip kepribadian nasional, penegakan 

hukum, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serrtas bela 

negara, berlatih sebagai warga negara yang cerdas, serta mampu 

membangun kehidupan kelas dan sekolah dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar. 

√     

2. membahas masalah hakekat membaca, strategi membaca efektif, 

konsep dan penulisan karya ilmiah, kalimat efektif, serta merancang 

dan membuat karya ilmiah. 

   √    

3. bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar membaca dan 

menulis bahasa Inggris kepada para mahasiswa. 

     √   √   √ 

4. membahas tentang pengaplikasian/penerapan konsep dasar ilmu 

sosial dan budaya. Pengetahuan dasar dan umum tersebut 

dikembangkan untuk mengkaji masalah sosial dan budaya. Hal ini 

sebagai modal untuk mengembangkan kepribadian dan wawasan 

pemikiran; khususnya berkenaan dengan kebudayaan, agar daya 

tanggap, persepsi, penalaran mengenai lingkungan sosial budaya 

mahasiswa menjadi lebih luas. 

√     

5. memberikan wawasan  kependidikan yang meliputi pemahaman 

mengenai hakikat manusia, hakikat pendidikan, sejarah pendidikan 

nasional, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan, dan sistem 

pendidikan nasional. 

√     

6 memiliki wawasan tentang berbagai konsep dan teori belajar serta 

peluang penerapannya dalam konteks pembelajaran. Materi yang 

disajikan dalam mata kuiah ini mencakup hakekat belajar dan 

pembelajaran, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif dan 

penerapannya, konsep dan implikasi teori belajar sosial, prinsip-

prinsip belajar dan pembelajaran. 

√     

7 membahas tentang pengertian dan konsep dasar profesi 

kependidikan, syarat, sasaran dan pengembangan sikap profesional, 

kompetensi pendidik, kode etik profesi keguruan, landasan profesi 

keguruan, syarat-syarat menjadi guru profesional, tugas dan fungsi 

guru profesional, menganalisis permasalahan profesionalisme guru 

dan tantangan dalam pembelajaran dan upaya pemecahannya. 

√     
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8 membahas tentang konsep-konsep dasar PGSD yang berkenaan 

dengan hakikat anak sekolah dasar, hakikat PGSD, landasan PGSD, 

bentuk-bentuk program PGSD, beberapa tokoh PGSD, serta beberapa 

implikasi perkembangan anak sekolah dasar terhadap pendidikan 

sekolah dasar. 

√     

9 membahas hakekat pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik 

dan Dasar-dasar pola perkembangan dan tugas perkembangan, 

Pengaruh kelahiran, Perkembangan anak usia 6-12 tahun (Motorik, 

bahasa, sosial, emosional, afektif, psikomotor, dan kognitif) serta 

implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

  

√ 

   

  √ 

10 mampu memahami dan mengaplikasikan pilar pendidikan karakter 

untuk anak sekolah dasar serta menyusun assessment pendidikan 

karakter anak sekolah dasar. 

 

 

  √ 

 

   

   

   √ 

 
11 mencakup berbagai konsepsi teoritik tentang strategi belajar 

mengajar, yaitu strategi dan metode belajar mengajar, model model 

pembelajaran di TK dan penerapannya. Interaksi belajar mengajar, 

kegiatan belajar mengajar, pengelolaan kelas. 

 

  √ 

   

    √ 

 

    √ 

12 membahas tentang materi dan strategi pembelajaran pendidikan 

Islam pada anak sekolah dasar dengan berbagai macam pendekatan 

untuk menumbuhkan keseimbangan akal, pikiran dan jiwa peserta 

didik. 

     

13 membahas tentang konsep pengembangan sosial, emosi, nilai dan 

kecerdasan moral, pengembangan disiplin, konsep diri pada SD dan 

cara pengembangannya. 

     

  √ 

14 memahami dan menguasai serta mampu mengimplementasikan 

tentang hakikat pengembangan kognitif, teori teori pengembangan 

kognitif, mampu memilih metode dan alat evaluasi pengembangan 

kognitif serta mampu menerapkan pengembangan kognitik pada 

anak sekolah dasar serta mengkaji dan berlatih merancang serta 

menerapkan metode pengembangan kognitif anak sekolah dasar 

dengan berlandaskan pada berbagai teori dan pendekatan. 

     

  √ 

15 Membahas tentang tentang Prinsip perkembangan motorik, 

penggunaan tangan kanan dan tangan kiri, menyusun program 

stimulasi pengembangan motorik halus secara terpadu sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak, serta kelainan pada perkembangan 

motorik. 

     

    √ 

16 membahas tentang hakikat media, serta manfaat media dan alat 

peraga, serta cara memilih media dan alat bermain, pembuatan 

media dan alat bermain sederhana, cara merancang dan 

menggunakan media serta alat bermain untuk kegiatan 

pengembangan anak sekolah dasar. 

√        √ 
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17 memahami hakikat anak berkebutuhan khusus, layanan bagi anak 

berkebutuhan khusus, hak-hak anak berkebutuhan khusus, 

karakteristik dan identifikasi anak berekebutuhan khusus. 

       √ 

18 ini membahas tentang pengertian dan perkembangan gerak dasar, 

fungsi gerak dan peranannya, tahap perkembangan dan 

pertumbuhan masa kanak-kanak. 

       √ 

19 membahas mengenai   pengembangan keterampilan berbahasa anak 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, menulis dengan 

menggunakan berbagai metode serta menyusun evaluasi 

keterampulan bahasa anak. 

       √ 

20 mengkaji konsep-konsep penyelenggaraan dan pengelolaaan PGSD, 

administratif, kepemimpinan, supervisi, .dan pengorganisasian. 

      √ 

21 mampu menciptakan tari sederhana untuk SD dan cara 

mengajarkannya ke anak sekolah dasar. 

        √ 

22 Membahas tentang konsep pendidikan lewat seni 

menggambar gunamembina dan mengembangkan aspek 

kognitif, pasikomotorik dan afektif dengan pokok bahasan: 

konsep pendidikan lewat seni rupa dengan cabang 

menggambar, identifikasi teknik menggambar. 

        √ 

23 membahas bagaimana teknik-teknik bermain musik dan 

memainkan alat musik serta bagaimana mengajarkannya untuk 

anak sekolah dasar. 

        √ 

24 ini tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bermain dan 

permainan yang mencakup batasan tentang teori bermain, 

macammacam permainan, manfaat bermain, bermain dan 

kreatifitas dalam belajar, ide permainan kreatif, konsep belajar 

terpadu berdasarkan permainan, serta menerapkan di dalam 

kegiatan pengembangan anak. 

         √ 

25 membahas tentang kreatifitas dan keberbakatan melalui 

berbagai sudut pandang latar belakang, pengertian dan 

konsep, serta teori pembentukan kreativitas dan 

keberbakatan. Dan bagaimana penerapan konsep-konsep 

tersebut dalam pembelajaran sehingga bentuk pengajaran SD

mampu mengembangkan kreativitas anak. 

         √ 
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26 pemahaman yang integral tentang pentingnya metode 

penelitian ilmiah yang dapat diterapkan dalam melaksanakan 

penelitian pendidikan untuk memecahkan masalahmasalah 

yang aktual dengan cara yang benar dan sistematis. Membekali 

mahasiswa agar dapat menerapkan konsep, kaidah-kaidah 

berbagai pendekatan, teknik-teknik penelitian dan langkah-

langkah penelitian yang tepat dalam kerangka kajian 

pendidikan (Kualitatif dan kuantitatif). 

    

 

    √ 

 

27 membahas tentang: hakikat keluarga yang mencakup 

pengertian, tujuan, peran, tanggung jawab keluarga, kajian 

perilaku anak dalam keluarga, model pendidikan orang tua 

dalam keluarga, interaksi sosial edukatif orang tua dan anak, 

telaah perilaku dan sikap orang tua yang mendukung tumbuh 

kembang anak. 

    

 

 

    √ 

 

 

 

    √ 

28 mampu memahami dasar-dasar dan konsep kurikulum SD

sesuai dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran SD dalam 

pengembangan kurikulum untuk SD. 

     

 

    √ 29 membahas: pembuatan proposal, teknik penyusunan proposal, 

teknik seminar, praktik seminar proposal, dan penguasaan 

rambu-rambu proposal penelitian. 

    √ 

 

    

30 ini berisi tentang peluang, penyajian data, berbagai distribusi, 

uji hipotesis, analisis variansi, korelasi dan regresi. 

     

    √ 

31 Praktik menyusun karya tulis dalam bentuk penelitian bidang 

ilmu pendidikan sekolah dasar yang sesuai dengan kaidah, 

prinsip, metode, dan etika ilmiah yang menyangkut penulisan 

judul, abstract, ringkasan, pendahuluan (latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian), kajian 

pustaka (deskripsi teoritis, kajian penelitian yang relevan, 

hipotesis), metode penelitian (desain, populasi dan 

sampel/subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data), hasil dan pembahasan penelitian, 

simpulan, implikasi dan saran, dan daftar pustaka; serta 

menyajikan hasil penelitian tersebut dan diuji sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang 

PGSD. 

 

   

    √ 
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BAB IV  

STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH 

 

A. Mata Kuliah Dan Capaian Pembelajaran 
Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor: 

232/U/2000, kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan 

program studi (prodi) terdiri atas (1) kurikulum institusional, dan (2) kurikulum 

inti. Kurikulum institusional terkait dengan bahan kajian yang merupakan 

kekhasan perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan kurikulum inti terkait 

dengan kelompok bahan kajian yang harus dicakup dalam suatu prodi yang 

dirumuskan dalam berbagai mata kuliah yang menjadi penciri khas prodi yang 

bersangkutan. Dari bahan kajian itu kemudian dirumuskan nama mata kuliah 

sebagai materi kajian beserta bobot sks-nya yang siap diinteraksikan melalui 

proses pembelajaran.  

Mata kuliah yang dipilih sesuai dengan isi deskripsi capaian 

pembelajarandikelompokkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan KurikulumPendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa, terlihat dalam tabel 4.1  

Tabel 4.1 Sebaran mata kuliah dan Capaian pembelajaran 
 

No  Nama mata kuliah Bahan Kajian 

1 Pendidikan Agama Mata kuliah ini medeskripsikan tentang 
masalah risalah nababiyyah, yaitu Sirah 
nabawiyah, Wahyu Kitabullah, Tugas dan 
muhjizat para Rosul, 
Akhlaq Rasulullah SAW, Pemahaman 
tentang bahaya khamar (Narkoba) - 
masalah ibadah, Muamalah, Ibadah serta 
Klasifikasi dan pelaksanaan syariah 

1 Pendidikan Pancasila Mata kuliah ini memberikan dasar 
pemahaman tentang konsep dasar 
Pancasila sebagai dasar falsafah 
negara dan segala hal yang terkait dengan 
eksistensi dan perwujudan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara di setiap bidang 
pembangunan. Dalam mata kuliah ini 
dibahas Pengantar Mata Kuliah, Pancasila 
dalam Kajian, Sejarah Bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila 
sebagai Ideologi negara, Simbol-simbol 
Pancasila, Pancasila sebagai Sistem 
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Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Etika, 
dan Pengamalan Pancasila (Analisis hakikat 
Pancasila) 

1 Pendidikan Kewirausahaan Mata kuliah ini mendeskripsikan konsep 
dasar kewirausahaan, merubah pola pikir 
menjadi seseorang entrepreneur, 
karakteristik wirausaha, jiwa enterpreneur,  
berfikir  kreatif  dan Inovatif 

1 konsep Dasar Matematika 1 Mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD I 
merupakan mata kuliah wajib bagi setiap 
mahasiswa S1-PGSD. Pada mata kuliah ini 
mahasiswa dituntut untuk menguasai 
berbagai kemampuan dan keterampilan 
mengajarkan materi-materi pelajaran 
matematika dasar, yang berhubungan 
dengan Logika Matematika, Himpunan, 
Bilangan, Bilangan Prima, Kelipatan dan 
Faktor Bilangan. 

1 Profesi Kependidikan Matakuliah membahas tentang pengertian 
dan konsep dasar profesi kependidikan, 
syarat, sasaran dan pengembangan sikap 
profesional, kompetensi pendidik, kode etik 
profesi keguruan, landasan profesi 
keguruan, syarat-syarat menjadi guru 
profesional, tugas dan fungsi guru 
profesional, menganalisis permasalahan 
profesionalisme guru dan tantangan dalam 
pembelajaran dan upaya pemecahannya. 

1 Bahasa Inggris Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 
keterampilan dasar 
membaca dan menulis bahasa Inggris 
kepada para mahasiswa. 

1 Pengantar Ilmu Pendidikan Mata kuliah ini  memberikan wawasan  
kependidikan yang meliputi ilmu 
pemahaman mengenai hakikat manusia, 
hakikat pendidikan, sejarah pendidikan 
nasional, lingkungan pendidikan, aliran-
aliran pendidikan, dan sistem pendidikan 
nasional. 

1 Filsafat Pendidikan Filsafat Pendidikan merupakan Mata Kuliah 
(MK) yang menyajikan prinsip-prinsip 
berpikir dan bernalar tentang pendidikan 
yang secara umum mencakup kajian 
tentang ontologi pendidikan, epistemologi 
pendidikan, dan aksiologi pendidikan. MK ini 
bertujuan untuk melengkapi mahasiswa 
dalam memandang pendidikan secara 
filosofis berdasarkan ciri-ciri berpikir 
kefilsafatan. 

1 Bahasa Indonesia Mata kuliah ini membahas masalah hakekat 
membaca, strategi membaca 
efektif, konsep dan penulisan karya ilmiah, 
kalimat efektif, serta merancang dan 
membuat karya ilmiah. 

1 Konsep Dasar IPS Mata kuliah ini memuat tentang konsep 
dasar pembelajaran IPS di sekolah dasar. 
Materi dimulai dari hakikat dan tujuan 
pembelajaran IPS di sekolah dasar, manfaat 
pembelajaran IPS di SD, konsep dasar 
geografi dan sejarah, konsep dasar 
antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial, 
konsep dasar ekonomi dan koperasi, dan 
konsep dasar politik dan ilmu pemerintahan, 
konten IPS, pengaruh budaya luar terhadap 
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kebudayaan Indonesia, gambaran kegiatan 
ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia 
serta kegiatan pokok ekonomi di Indonesia. 

1 Konsep dasar Pkn di SD Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 
yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa 
program studi PGSD Unsultra. Matakuliah 
ini memberikan wawasan awal dan 
mendasar mengenai pembelajaran PKn di 
tingkat Sekolah Dasar secara filosofis, 
teoretis, dan praksis. Matakuliah ini juga 
merupakan Matakuliah prasyarat untuk 
mengambil mata kuliah PKn SD di program 
studi PGSD pada semester selanjutnya, 
yakni mata kuliah Pendalaman Materi PKn 
SD, Model-model Pembelajaran PKn SD, 
dan Pengembangan Pembelajaran PKn SD. 
Dengan membedah body of knowledge, 
body of pedagogies, and theoritical basis 
dari PPKn, maka pembahasan materi akan 
dilaksanakan secara dialektis dan kritis. 
Bedah kepustakaan dan pemecahan 
masalah secara multiliterasi menjadi 
kegiatan utama dalam matakuliah ini 

1 Teori Belajar dan Pembelajaran Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis 
berbagai teori belajar dan pembelajaran dari 
beberapa pandangan ahli pendidikan, mulai 
dari Hakikat Belajar dan Pembelajaran, Ciri-
gaya Belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-
prinsip belajar, Pilar-pilar belajar menurut 
UNESCO serta Pengembangan yang  
membantu dalam penggunaan terkait, 
strategi, model dan metode pembelajaran  
yang disesuaikan dengan Teori Belajar 
untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran di Sekolah Dasar. 

1 

Pendidikan Olah Raga 

Mata kuliah Pendidikan Jasmani merupakan 
matakuliah yang mengkaji tentang 
pendidikan 
Jasmani disekolah yang terkait dengan 
falsafah, tujuan dan pengambangan 
jasmani, rohani dan sosial. Termasuk 
didalamnya pola tumbuh kembang anak dan 
hargadiri anak, serta evaluasi gerak anak. 

1 

Perkembangan Peserta Didik 

Mata kuliah ini  ini membahas tentang;:  
Konsep pertumbuhan dan perkembangan, 
memuat: Hakikat pertumbuhan dan 
perkembangan, hukum-hukum 
perkembangan serta berbagai faktor-faktor 
dalam perkembangan. Karakteristik 
kebutuhan peserta didik,   perkembangan 
fisik, serta perkembangan intelektual, 
emosional, bahasa, sosial, moral dan sikap, 
perbedaan individu, Jenis-kebutuhan anak 
usia Sekolah Dasar. anak usia Sekolah 
Menengah, usia dewasa dan anak 
berkelainan fisik dan psikis serta  Implikasi 
Karakteristik Peserta Didik terhadap 
Penyelenggaraan Pendidikan, Mata kuliah 
ini juga membahas tentang Kriteria 
Perencanaan, proses pembelajaran dan 
hasil belajar yang sesuai dengan 
perkembangan dan perkembangan peserta 
didik.  

1 Teknologi Informasi  mahasiswa memahami Konsep dasar 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 
anak sekolah dasar 

1 

Pengantar Ilmu Kesehatan 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 
yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa 
program studi PGSD Unsultra. Mata kuliah 
ini memberikan wawasan awal dan 
mendasar mengenai pengantar ilmu 
kesehatan anak dan masayarakat secara 
filosofis, teoretis, dan praktis. Pengantar 
ilmu kesehatan adalah suatu Ilmu dan seni: 
mencegah penyakit, memperpanjang hidup, 
dan meningkatkan kesehatan, melalui 
“usaha-usaha pengorganisasian anak dan 
masyarakat dengan membedah body of 
knowledge, body of pedagogies, and 
theoritical basis dari kesehatan, maka 
pembahasan materi akan dilaksanakan 
secara dialektis dan kritis. Bedah 
kepustakaan dan pemecahan masalah 
secara multiliterasi menjadi kegiatan utama 
dalam mata kuliah ini. 

1 

Pendidikan Kewarganegaraan 

Menkaji, menghayati dan mengamalkan  
cita-cita, ngilai, konsep, norma dan moral 
pancasila dalam dinamika kehidupan 
masyarakat indonesia, konsep dan prinsip 
kepribadian nasional, penegakan hukum, 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air 
serrtas bela negara, berlatih sebagai warga 
negara yang cerdas, serta mampu 
membangun kehidupan kelas dan sekolah 
dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 
sumber belajar. 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Rendah 

Mata kuliah Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di Kelas Rendah mengkaji 
strategi, pendekatan, metode, tekhnik, dan 
evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SD kelas rendah. Selain itu, mengkaji 
prinsip-perencanaan pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia, melatih 
mengembangkan rencana pembelajaran 
untuk praktik bahasa dan sastra indonesia 
di kelas rendah; dan simulasi mengajar, 
menggunakan pendekatan pembelajaran 
yang terbaru dan sesuai Kurikulum yang  
sekarang di SD / MI. 

 

Konsep Dasar Matematika  2 

Mata Kuliah (MK) Konsep Dasar 
matematika II merupakan MK lanjutan dari 
MK sebelumnya, tentunya MK ini 
mempersyaratkan untuk menguasai MK 
sebelumnya, sehingga koherensi 
pemehaman dan pengusaan materi terjadi 
dalam mata kuliah ini. 
Pokok bahasan dalam Mata Kuliah ini 
diantaranya yaitu Pangkat Rasional dan 
Bentuk Akar, Barisan dan Deret, Geometri, 
Statistika Dasar, Relasi dan Fungsi, dan 
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear dan 
Kuadrat. 

 

Strategi dan Perencanaan Pembelajaran di SD 

Strategi Perencanaan Pembelajaran 
merupakan Mata Kuliah yang membahas 
tentang konsep dan dasar strategi 
perencanaan pembelajaran di SD, silabus, 
bahan ajar, pendekatan dan metode 
pembelajaran, langkah-langkah 
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pembelajaran, sumber belajar, 
pembelajaran, dan hasil belajar. 
Produk akhir dari mata kuliah ini adalah 
Rancangan Pembelajaran yang telah 
mengimplementasikan pembelajaran yang 
mengaktifkan dan menginspirasi peserta 
didik. Profil RPP tersebut merupakan 
implementasi terhadap pemahaman yang 
menyeluruh terhadap persiapan 
pembelajaran yang mengacu pada prinsip 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, 
dan menyenangkan. 

 

Manajemen Berbasis Sekolah 

Mata kuliah ini diharapkan mampu 
meningkatkan softskill mahasiswa dalam 
memanage institusi pendidikan dengan 
menunjukkan rasa tanggungjawab pada 
tugas yang diberikan, mampu beradaptasi 
dan bekerjasama dalam tim, dan memiliki 
keterampilan problem solving sebagai 
bagian dalam pembetukan karakter yang 
diiplementasikan pada analisis pada kajian 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 
dilaksanakan di Indonesia. 

 

Pendidikan Seni Rupa 

Pada mata kuliah ini mahasiswa secara 
khusus diperkenalkan akan aspek seni 
rupa, kebudayaan material, eseteika 
penilaian seni rupa pada pendidikan anak 
usia dini dan juga pemahaman, pedoman 
dan aturan‐aturan yang digunakan dalam 

proses kritik seni sebagai langkah awal 
proses penilaian tadi. 

 

Bimbingan dan Konseling 

Mata kuliah ini mendeskripsikan mengenai 
latar belakang peran bimbingan  di  sekolah  
dasar, hakekat bimbingan di sekolah, 
mengenal masalah dan jenis masalah serta 
teknik menemukan masalah, layanan 
bimbingan di sekolah, dan pengelolaan 
bimbingan di TK 

 

Pembelajaran Sains SD 

1.  Pemahaman konsep sains dan 
matematika dalam pengalaman 
kehidupan sehari-hari. 

2. Penerapan konsep-konsep dan 
keterampilan-keterampilan sains untuk 
masalah-masalah teknologi sehari-hari. 

3. Pemahaman prinsip-prinsip Matematika 
dan sains dan teknologi yang terlibat 
dalam alat-alat teknologi yang 
dimamfaatkan masyarakat. 

4. Penggunaan proses-proses ilmiah 
dalam pemecahan masalah-masalah 
yang terjadi dalam kehidupan sehari-
hari. 

 

Pembelajaran Terpadu dan Tematik 

Mata kuliah Pembelajaran Tematik Terpadu 
merupakan mata kuliah keahlian pada 
program S1 Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Mata kuliah ini 
mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan-keterampilan yang 
menghubungkan dan memadukan materi 
yang dikemas dalam bentuk tema beberapa 
pelajaran. 
Mata Kuliah PembelajaranTematik Terpadu 
Menyajikan hakekat dan prinsip-pripsip 
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penyusunan perencanaan pembelajaran 
dalam keterpaduan bidang studi, tema dan 
kompleksitasnya serta mampu 
melaksanakan dan melaksanakan 
pembelajaran tematik di Sekolah Dasar.   

 

Pembelajaran PKn SD 

Mata Kuliah ini membahas teori dan praktik 
yang berkaitan dengan Pengembangan 
Pembelajaran PKn SD dan 
pengaplikasiannya dalam proses belajar  
mengajar. Tujuan akhir dari Mata Kuliah ini 
siswa diharapkan mampu mengembangkan 
Pembelajaran PKn di SD sesuai dengan 
karakteristik materi dan karakteristik peserta 
didik 

 

Pembelajaran IPS di SD 

Mata kuliah ini membahas tentang 
karakteristik pendidikan IPS di SD yang 
berasal dari dokumen kurikulum serta 
pengalaman sosial siswa.   Pembahasan 
meliputi (1) perkembangan kurikulum 
pendidikan IPS SD, esensi kurikulum IPS 
SD, isu dan masalah sosial budaya dalam 
pembelajaran IPS, (2) mengkaji materi-
materi pembelajaran IPS SD berdasarkan 
kurikulum terbaru, (3) rancangan model-
model pembelajaran konsep dasar IPS 
sesuai dengan tuntutan kurikulum dan 
perkembangan peserta didik dan 
menerapkan keterampilan dasar IPS dalam 
pelaksanaan tugas sebagai guru  dalam  
kehidupan  bermasyarakat,  termasuk  
konsep  dasar  IPS  terpadu  (pendekatan,  
metode,  media  serta pemanfaatan sumber 
belajar IPS ), (4)  penilaian dalam 
pembelajaran IPS SD (proses dan hasil 
belajar). 

 

Pendidikan Seni Musik 

Membahas tentang konsep pendidikan 
lewat seni  guna membina dan 
mengembangkan aspek kognitif, 
pasikomotorik dan afektif dengan pokok 
bahasan: konsep pendidikan lewat seni. 

 

Komputer dan Internet 

Mata kuliah ini membantu mahasiswa dalam 
mengapresiasi manfaat penggunaan 
komputer dan sistem komputer pada aspek 
kesehatan, psikologis, interaksi sosial dan 
ekonomi masyarakat sekaligus dalam 
mewaspadai dampak buruknya pada aspek-
aspek tersebut. Melalui maka kuliah ini 
mahasiswa akan menerima informasi, 
menggali informasi lebih lanjut kemudian 
menyampaikan pandangan dan ide melalui 
tulisan dan presentasinya, terkait dengan 
hal tersebut 

 

Bumi dan Antariksa 

Dalam perkuliahan ini dibahas kebumian 
meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, 
matahari dan bintang, planet-planet dan 
benda-benda langit, bulan dan satelit bumi, 
sumber daya alam, bencana alam dan 
penanggulangannya. 

 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

Melalui mata kuliah Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus, diharapkan 
mahasiswa dapat mencapai kompetensi 1) 
Hakekat anak berkebutuhan khusus, 2) 
Hakekat layanan bagi anak bekebutuhan 
khusus, 3) Hak-hak yang dimiliki anak 
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berkebutuhan khusus, 4) Konsep layanan 
anak berkebutuhan khusus,5) Karakteristik 
anak berkebutuhan kusus, 6) Layanan 
pendidikan anak berkebutuhan khusus, 7) 
Layanan peididikan anak 
berkebutuhan khusus di sekolah dasar. 

 

Keterampilan Berbahasa Daerah 

Setelah mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan memiliki keahlian 
berbahasa daerah setempat 

 

Evaluasi Pembelajaran 

Setelah mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi  
mengevaluasi  pembelajaran secara 
professional sesuai dengan tuntutan 
Kurikulum 2013. Untuk mendukung  
pencapaian kompetensi tersebut pada mata 
kuliah ini dibahas konsep evaluasi  beserta 
kedudukannya dalam keseluruhan proses 
pembelajaran, macam-macam evaluasi, 
penyusunan instrumen evaluasi, 
pengolahan data, dan pelaporan. 

 

Pembelajaran Kelas Rangkap  

Mata Kuliah ini membahas tentang hakikat 
Pembelajaran Kelas Rangkap, model 
pengelolaan dan pembelajaran Kelas 
Rangkap, Model Pengelolaan dan 
Pembelajaran Kelas Rangkap, 
pengorganisaasian Kelas, lingkungan  
sebagai Sumber Belajar, serta Penyusunan 
Rencana Pembelajaran Kelas Rangkap 

 

Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan 
Mata Kuliah (MK) yang menyajikan konsep-
konsep mendasar tentang lingkungan hidup 
dan pendidikan sekolah dasar. MK ini 
bertujuan untuk melangkapi calon guru 
sekolah dasar dalam kaitannya dengan 
pengetahuan tentang lingkungan hidup 
untuk digunakannya ketika mengajarkan 
lingkungan hidup kepada peserta didik 
sekolah dasar. 

 

Pendidikan Bahasa Indonesia kelas Tinggi  

Mata kuliah Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di Kelas Tinggi mengkaji strategi, 
pendekatan, metode, tekhnik, dan evaluasi 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SD kelas 
rendah. Selain itu, mengkaji prinsip-
perencanaan pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia, melatih mengembangkan 
rencana pembelajaran untuk praktik bahasa 
dan sastra indonesia di kelas rendah; dan 
simulasi mengajar, menggunakan 
pendekatan pembelajaran yang terbaru dan 
sesuai Kurikulum yang  sekarang di SD / MI. 

 

Pembelajaran Matematika di SD 

Mata Kuliah (MK) Pembelajaran 
Matematika, merupakan MK yang bertujuan 
untuk membimbing para calon Guru 
bagaimana selayaknya mengajarkan 
konsep-konsep dalam matematika, 
sehingga tercipta pembelajaran bermakna 
tidak hanya monoton simbol-simbol dan 
rumus, namun lebih kepada bagaimana 
mengenalkan konsep matematika secara 
filosofi. Konstruksi konsep Matematika 
sangat ditekankan dalam pengajaran MK 
ini, agar supaya para calon Guru dalam 
mengajar siswa dapat mengenalkan 
matematika secara benar, dari mana dan 
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apa tujuan dari setiap konsep yang 
dilahirkan dalam bidang matematika. Poko 
Bahasan dalam Mata Kuliah ini yaitu sistem 
bilangan, Pecahan, Bilangan Akar dan 
Pangkat, Bilangan Romawi, KPK dan FPB, 
Pengukuran, Perbandingan dan Skala, 
Pengenalan Geometri, Geometri Bangun 
Datar, Luar dan Keliling Bangun Datar, 
Simetri Lipat dan Simetri Putar, Pengenalan 
Bangun Ruang, Volume Bangun Ruang Sisi 
Datar dan Lengkung, Sistem Koordinat, dan 
Statistika. 

 

Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

Memiliki  kemampuan  dalam  memahami  
konsep  dasar,  teori  dan fungsi 
administrasi dalam kegiatan 
pendidikan.Memiliki  dan  keterampilan  
dalam  menerapkan  
konsep,  teori  dan fungsi administrasi 
dalam kegiatan pendidikan 

 

Pendidikan Seni Tari 

Dalam perkuliahan ini membahas tentang 
konsep pendidikan seni, unsur dasar tari, 
elemen dasar komposisi tari, konsep. 
Teknik, manfaat seni 
tari bagi anak, perkembangan tari, 
pembelajaran tari bagi anak usia dini. 

 

Media pembelajaran di SD 

Matakuliah ini memberikan dasar konsep 
tentang eLearning  yang merupakan suatu 
jenis belajar mengajar yang memungkinkan 
tersampaikannya bahan ajar ke siswa 
dengan menggunakan media internet, 
intranet dam media jaringan komputer lain. 
Dalam pengembangan pendidikan. 

 

Pengembangan Kurikulum di SD 

Mata kuliah ini mengkaji pengembangan 
kurikulum PGSD,  mencakup : hakikat 
kurikulum PGSD dan karakteristiknya:  
pengertian, komponen dan struktur 
kurikulum, pengembangan kurikulum Anak 
sekolah dasar, mencakup pengertian, 
prinsip-prinsip, pendekatan, model-model, 
dan langkah-langkah  pengembangan 
kurikulum, perencanaan kurikulum PGSD 
(mencakup analisis kebutuhan dan SWOT), 
KKNI,   implementasi kurikulum PGSD, 
meliputi pengorganisasian tema, RKM, dan 
RKH; serta evaluasi kurikulum PGSD 
melalui studi kasus Kurikulum 2013. 
Mahasiswa juga belajar menyusun 
Kurikulum PGPGSD berbasis KKNI. 

 

Teaching English for Elementary School 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 
keterampilan dasar membaca dan menulis 
bahasa Inggris kepada para mahasiswa. 

 

Inovasi Pembelajaran 

Mata kuliah ini memberikan bekal yang 
Komprehensif kajian tentang Inovasi, baik 
teori maupun empiris dalam bidang 
pendidikan khusus dalam kegiatan 
pembelajaran di Sekolah Dasar. Dimana 
Mata kuliah ini membahas tentang Hakikat 
Inovasi Pembelajaran, Inovasi Rencana 
Pembelajaran, Mengembangkan Inovasi 
Pembelajaran, Model Pembelajaran Inovatif, 
Inovasi Pengembangan Peserta Didik, 
Opmtimalisasi Inovasi dan Pembelajaran 
Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

 Microteaching Mahasiswa ini memberikan keterampilan 
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dalam menyusun dan mengaplikasikan 
keterampilan-keterampilan mengajar dalam 
kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk 
anak TK 

 

Statistika 

Mata kuliah ini berisi tentang peluang, 
penyajian data, berbagai distribusi,uji 
hipotesis, analisis variansi, korelasi dan 
regresi. 

 

Penelitian Tindakan Kelas 

Metodologi dalam penelitian tindakan kelas 
yang meliputi kemampuan dalam hal: 
konsep dasar penelitian tindakan, 
karakteristik penelitian tindakan, tujuan dan 
manfaat penelitian tindakan kelas, 
identifikasi dan formulasi masalah dalam 
penelitian tindakan, analisis dalam 
penelitian tindakan kelas, format usulan 
penelitian tindakan kelas, contoh 
implementasi penelitian tindakan kelas 
dalam pendidikan jasmani. 

 

Kapita Selekta Pendidikan 

Matakuliah kapita selekta Pendidikan ini 

bertujuan untuk membekali para mahasiswa 
pengetahuan, pemahaman, mengenai 
berbagai permasalahan yang ada dalam 
dunia pendidikan saat ini. 

 

Sosiologi Pendidikan 

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada 
mahasiswa agar bisa menganalisis 
masalah-masalah sosial dan isu-isu global 
terkait dengan pendidikan di Indonesia yang 
berbasis konseptual. 

 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTs) 

Mata kuliah ini memberikan bekal yang 
Komprehensif kajian tentang Inovasi, baik 
teori maupun empiris dalam bidang 
pendidikan khusus dalam kegiatan 
pembelajaran di Sekolah Dasar. Dimana 
Mata kuliah ini membahas tentang Hakikat 
Inovasi Pembelajaran, Inovasi Rencana 
Pembelajaran, Mengembangkan Inovasi 
Pembelajaran, Model Pembelajaran Inovatif, 
Inovasi Pengembangan Peserta Didik, 
Opmtimalisasi Inovasi dan Pembelajaran 
Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

 

Kecerdasan Majemuk 

Mata Kuliah ini Anda diberi kesempatan 
untuk mengkaji teori kecerdasan majemuk, 
mencermati setiap indikator 
setiap kecerdasan, merencanakan dan 
mengembangkan berbagai strategi 
pengembangan kecerdasan majemuk anak. 
Untuk itu, Anda akan 
memperoleh informasi tentang kecerdasan 
majemuk, indikator setiap 
kecerdasan, dan berbagai strategi yang 
dapat Anda gunakan untuk 
mengembangkan kecerdasan anak usia 6–
12 tahun. Semua materi dalam mata 
kuliah ini harus Anda cermati dan coba 
terapkan. 

 

Metodologi Penelitian  

Mata Kuliah ini mahasiswa pada 
pemahaman yang integral tentang 
pentingnya metode penelitian ilmiah yang 
dapat diterapkan dalam melaksanakan 
penelitian pendidikan untuk memecahkan 
masalahmasalah 
yang aktual dengan cara yang benar dan 
sistematis. Membekali mahasiswa agar 
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dapat menerapkan konsep, kaidah-kaidah 
berbagai pendekatan, teknik-teknik 
penelitian dan langkah-langkah penelitian 
yang tepat dalam kerangka kajian 
pendidikan (Kualitatif dan kuantitatif). 

 

Magang di Sekolah 

Mata Kuliah ini mahasiswa diharapkan 
mampu mengaplikasi secara riil di kelas 
dalam menerapkan ilmu pengetahuan, 
strategi, metode 

 

KKN 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 
diikuti oleh mahasiswa UNSULTRA. Mata 
kuliah ini merupakan perpaduan bentuk 
kegiatan pendidikan, penelitian lapangan 
dan pengabdian pada masyarakat. Dengan 
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 
memperoleh pengertian dan penghayatan 
mengenai manfaat IPTEKS bagi 
pelaksanaan pembangunan; mampu 
merumuskan dan memecahkan masalah 
yang bersifat cross mental secara pragmatis 
ilmiah dengan pendekatan interdispliner; 
dan memiliki rasa kepedulian sosial dan 
rasa kesejawatan. 

 
Teknik Penulisan Karya Ilmiah 

Mata kuliah ini membahas bagaimana 
teknik-teknik penulisan Karya ilmiah 

 

Skripsi 

Praktik menyusun karya tulis dalam bentuk 
penelitian bidang ilmu pendidikan sekolah 
dasar yang sesuai dengan kaidah, prinsip, 
metode, dan etika ilmiah yang menyangkut 
penulisan judul, abstract, ringkasan, 
pendahuluan (latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian), 
kajian pustaka (deskripsi teoritis, kajian 
penelitian yang relevan, hipotesis), metode 
penelitian (desain, populasi dan 
sampel/subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis 
data), hasil dan pembahasan penelitian, 
simpulan, implikasi dan saran, dan daftar 
pustaka; serta menyajikan hasil penelitian 
tersebut dan diuji sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan 
dalam bidang PGSD. 

 

 

B. Struktur Kurikulum  
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dirancang struktur kurikulum 

Program Studi S1 PGSD UNSULTRA berikut.  

1. Penentuan bobot sks  
Menentukan bobot SKS hanya dilakukan pada mata kuliah Jurusan/Prodi 

karena mata kuliah di tingkat Fakultas dan Universitas telah ditetapkan dan 

berlaku pada seluruh prodi di FKIP UNSULTRA. Mata kuliah tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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4.2.Tabel sebaran mata kuliah tingkat Nasional, Fakultas dan prodi 

 

 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah* 
Bobot 

sks 

sks MK dalam 

Kurikulum 
Bobot Tugas***  Kelengkapan**** 

Unit/ Jur/ Fak 

Penyelenggara 

  Inti** Institusional   Deskripsi Silabus SAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I   Pendidikan Agama  2   √ √ √ √ √        PGSD/FKIP 

    Pendidikan Pancasila  2   √ √ √ √ √ PGSD/FKIP 

  1261KIP2 Pendidikan Kewirausahaan 2   √ √ √ √ √ PGSD/FKIP 

  1361GSD3 Konsep Dasar Sains  3  √ 

 

√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  1461GSD3 konsep Dasar Matematika 1 3   √ √ √ √ √ PGSD/FKIP 

  1561KIP2 Profesi Kependidikan 2   √ √ √ √ √ PGSD/FKIP 

    Bahasa Inggris  2  √ 

 

√ √ √ √ PGSD/FKIP 

 
1761KIP2 Pengantar Ilmu Pendidikan 3  √ 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1861GSD2 Filsafat Pendidikan 2   √   √ √ √ PGSD/FKIP 

Total SKS Semester I 21 
   

√ √ √ 
 

II MPK 002 Bahasa indonesia 2   

 
  √ √ √ PGSD/FKIP 
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  SD 1202 Psikologi Belajar 3   

 
  √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1203 Bahasa Inggris 2 / Communication 3   

 
  √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1204 Managemen PGSD 2   

 
√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1205 Strategi Perkembangan Sosial Emosional 2   

 
√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1206 Strategi Perkembangan Motorik 3   

 
  √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1207 Kesehatan dan Gizi Anak 2   

 
√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  SD 1208 Metode Pembelajaran Sains 2   

 
√ √ √ √        PGSD/FKIP 

  MKAU 02 Pendidikan Kewarga negaraan 2   

 
  √ √ √        PGSD/FKIP 

TOTAL SKS SEMESTER II 21 
       

III 
3161GSD3 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas Rendah 3   
  √ √ √ PGSD/FKIP 

  3261GSD3 Konsep Dasar Matematika  2 3 
  

√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  3361GSD4 
Strategi dan Perencanaan 

Pembelajaran di SD 4   
√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  3461GSD2 Manajemen Berbasis Sekolah 2 
  

  √ √ √ PGSD/FKIP 

  3561GSD2 Pendidikan Seni Rupa 2 
  

  √ √ √ PGSD/FKIP 

  3661GSD3 Bimbingan dan Konseling 3 
  

√ √ √ √ PGSD/FKIP 

  3761GSD3 Pembelajaran Sains SD 3 
  

√ √ √ √ PGSD/FKIP 
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3861GSD2 

Pembelajaran Terpadu dan 

Tematik 
2 

  
√ √ √ √ PGSD/FKIP 

Total SKS Semester III 22 
  

- - - - - 

IV 4161GSD3 Pembelajaran PKn SD 3   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  4261GSD2 Pembelajaran IPS di SD 3   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  4361GSD2 Pendidikan Seni Musik 2   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  4461GSD2 Komputer dan Internet 2   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  4561GSD3 Bumi dan Antariksa 2   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  
4661GSD2 

Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus 3     
√ √ √ PGSD/FKIP 

 
4761GSD2 Keterampilan Berbahasa Daerah 2   

  
√ √ √ PGSD/FKIP 

  4861GSD3 Evaluasi Pembelajaran 3   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

  4961GSD2 Pembelajaran Kelas Rangkap 2   
  

√ √ √ PGSD/FKIP 

Total SKS Semester III 22 
  

- - - - - 

 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah* 
Bobot 

sks 

sks MK dalam 

Kurikulum 
Bobot Tugas***  Kelengkapan**** 

Unit/ Jur/ Fak 

Penyelenggara 

  Inti** Institusional   Deskripsi Silabus SAP 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

V   Pendidikan Lingkungan Hidup 2   

 

 
√ √ √        PGSD/FKIP 

    
Pendidikan Bahasa Indonesia 

kelas Tinggi  3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1261KIP2 Pembelajaran Matematika di SD 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1361GSD3 
Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1461GSD3 Pendidikan Seni Tari 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1561KIP2 Media pembelajaran di SD 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

    Pengembangan Kurikulum di SD 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  
1761KIP2 

Teaching English for Elementary 

School 
2 

  

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  1861GSD2 Pembangunan Perdesaan 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

Total SKS Semester VI 21 
       

VI 6161GSD2 Inovasi Pembelajaran 2   

 

 
√ √ √        PGSD/FKIP 

  6261KIP3 Microteaching 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6361GSD3 Statistika 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 



38 

 

38 

 

  6461GSD3 Penelitian Tindakan Kelas 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6561GSD3 Kapita Selekta Pendidikan 3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6661GSD2 Sosiologi Pendidikan 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6761GSD2 
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

(HOTs) 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6861GSD2 Kecerdasan Majemuk 2   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

  6961KIP3 Metodologi Penelitian  3   

 

 
√ √ √ PGSD/FKIP 

Total SKS Semester VI 23 
       

VII 7161GSD4 Magang di Sekolah 4   

  
√ √ √ PGSD/FKIP 

  7261KIP4 KKN 4   

  
√   PGSD/FKIP 

  7361KIP2 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2   

  
√ √ √ PGSD/FKIP 

TOTAL SKS SEMESTER VII 10 
       

VIII  Skripsi 6 

      
PGSD/FKIP 

Total SKS Semester VIII 6 
  

- - - - - 

JUMLAH SKS 146 
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4.3. Tabel Pembagian Matakuliah Nasional, Fakultas dan Prodi 

 

Matakuliah Nasioanal 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

1. 111MU2 Pendidikan Agama 2 

2 112MU2 Pendidikan Pancasila 2 

3 113MU2 bahasa ingris 1 2 

4 MPK 002 Bahasa Indonesia 2 

5 MKAU 02 Pendidikan Kewarga Negaraan 2 

5   Teknologi Informasi  2 

 

Matakuliah Fakultas 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 MPK O1 pengantar ilmu pendidikan 3 

2 MPK17 Pendidikan kewirausahaan 2 

3 MPK 1105 profesi kependidikan 2 

4 MPK18 Statistika 3 

5 MPK 1605 Metodologi penelitian 3 

6   Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 

7   Skripsi 6 

 

Matakuliah Program Studi 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 1361GSD3 Konsep Dasar Sains  3 

2 1461GSD3 konsep Dasar Matematika 1 3 

3 2261GSD3 Konsep Dasar IPS 3 

4 2361GSD3 Konsep dasar Pkn di SD 3 

5 2461GSD2 Teori Belajar dan Pembelajaran 2 

6 2561GSD2 Pendidikan Olah Raga 2 

7 2661GSD3 Perkembangan Peserta Didik 3 

8 2861GSD2 Pengantar Ilmu Kesehatan 2 

9 
3161GSD3 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kelas Rendah 3 

10 3261GSD3 Konsep Dasar Matematika  2 3 

11 
3361GSD4 

Strategi dan Perencanaan 
Pembelajaran di SD 4 

12 3461GSD2 Manajemen Berbasis Sekolah 2 

13 3561GSD2 Pendidikan Seni Rupa 2 

14 3661GSD3 Bimbingan dan Konseling 3 

15 3761GSD3 Pembelajaran Sains SD 3 

16 3861GSD2 Pembelajaran Terpadu dan Tematik 2 

17 4161GSD3 Pembelajaran PKn SD 3 

18 4261GSD2 Pembelajaran IPS di SD 3 

19 4361GSD2 Pendidikan Seni Musik 2 

20 4461GSD2 Komputer dan Internet 2 

21 4561GSD3 Bumi dan Antariksa 2 
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22 4661GSD2 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 3 

23 4761GSD2 Keterampilan Berbahasa Daerah 2 

24 4861GSD3 Evaluasi Pembelajaran 3 

25 4961GSD2 Pembelajaran Kelas Rangkap  2 

26   Pendidikan Lingkungan Hidup 2 

27 
  

Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 
Tinggi  3 

28 1261KIP2 Pembelajaran Matematika di SD 3 

28 1361GSD3 Administrasi dan Supervisi Pendidikan 2 

30 1461GSD3 Pendidikan Seni Tari 2 

31 1561KIP2 Media pembelajaran di SD 3 

32   Pengembangan Kurikulum di SD 2 

33 
1761KIP2 

Teaching English for Elementary 
School 

2 

34 1861GSD2 Pembangunan Perdesaan 2 

35 6161GSD2 Inovasi Pembelajaran 2 

36 6261KIP3 Microteaching 3 

37 6361GSD3 Statistika 3 

38 6461GSD3 Penelitian Tindakan Kelas 3 

39 6561GSD3 Kapita Selekta Pendidikan 3 

40 6661GSD2 Sosiologi Pendidikan 2 

41 6761GSD2 Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTs) 2 

42 6861GSD2 Kecerdasan Majemuk 2 

43 6961KIP3 Metodologi Penelitian  3 

44 7161GSD4 Magang di Sekolah 4 

45 7261KIP4 KKN 4 

46 7361KIP2 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2 

 

MATAKULIAH  PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 

NO  KODE 
MK 

MATAKULIAH SKS SEMESTER 

1 111MU2 Pendidikan Agama                      2 I 

2 112MU2 Pendidikan Pancasila                               2 I 

3 113MU2 Bahasa Inggris 2 I 

4 SD 1104 Karakter dan Etika Kependidikan 3 I 

5 MPK 002 Bahasa Indonesia 2 II 

7 MKAU 02 Pendidikan kewarganegaraan 2 II 

9 
1761KIP2 

Teaching English for Elementary 
School 

2 
V 

   Jumlah  SKS  
21 

 

 
MATA KULIAH  KEILMUAN DAN KETRAMPILAN  (MKK) 
NO KODE MK MATA KULIAH SKS SEMESTER 
1 SD 1103 Konsep Dasar Sains  3 I 

2 SD 1101 Strategi dan Perencanaan 
Pembelajaran di SD 

4 III 
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3 MPK O1 Pengantar Ilmu Pendidikan 3 I 

4 MPK 02 Profesi kependidikan 2 I 

5 SD1303 Konsep Dasar Matematika I 3 I 

6 SD1303 Pembelajaran Matematika II 3 III 

7 SD1303 Pembelajaran Matematika SD 3 V 

8 SD1505 Administrasi PGSD  2 V 

9 SD1501 Bimbingan Konseling Anak sekolah 
dasar 

3 V 

10 SD 1408 Evaluasi Pembelajaran  3 IV 

   JML  SKS  

 

MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA ( MKB) 

NO KODE 
MK 

MATAKULIAH SKS SEMESTER 

1 SD1301 Media dan Sumber Belajar 2 III 

2 SD1701 Pengembangan Kurikulum 2 VII 

3 SD 1206 Strategi Perkembangan Motorik 3 II 

4 SD 1208 Metode Pembelajaran Sains 3 II 

5 SD 1407 Pengembangan Kecerdasan 
Majemuk 

3 IV 

6 SD1409 Stragegi Pengembangan Kognitif 3 IV 

7 SD 1606 Pembelajaran TIK PGSD 2 VI 

8 SD 1601 Penulisan Karya Ilmiah 3 VI 

9 SD 1601 Metode Penelitian 3 VI 

10 SD1506 Penelitian Tindakan Kelas  2 V 

11 MPK18 Statistika 3 V 

12 SD1702 Metode Penelitian Kualitatif 3 VII 

   JML  SKS  

 

 

 

 

MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS SEMESTER 
1 SD1304 Pembelajaran seni musik 3 III 

4 SD 1405 Praktikum Pembelajaran Seni Tari & 
olahraga 

2 IV 

5 SD 1602 Micro Teaching 3 VI 

   JML  SKS  

MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT( MBB) 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS SEMESTER 
1 MPK17 Pendidikan kewirausahaan 2 I 
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2 SD1503 Magang di Sekolah 4 VII 

3 SD1406 Pendidikan Lingkungan Hidup   2 III 

4 SD 1801 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 VIII 

5 SD 1802 Skripsi  6 VIII 

   JML  SKS  

 

ACUAN PENLIAN PEMBELAJARAN  

 

Strategi penilaian pembelajaran utuk mendukung tercapainya visi misi prodi 
dikembangkan sebagai berikut: 
 

1. Strategi penilaian terdiri dari: a) penilaian awal, b) penilaian formatif, c)  
penilaian  tugas tengah semester, d) penilaian ujian tengah semester, 
e) penilaian tugas akhir semester, f) penilaian ujian akhir semester 

2. Pedoman penilaian di standarkan pada pedoman penilaian teori dan praktik 
(tes dan non tes) 

Penilaian pembelajaran program studi, berpatokan pada; (1) Silabus mata 
kuliah yang diasuh dosen, (2) SAP/RPS yang disusun tiap dosen pengasuh 
mata kuliah, (3) Bahan ajar, (4) Tata  Metode baku mutu pada tingkat Program 
Studi dilakukan dengan berpatokan pada Peraturan mengenai penilaian 
kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa yang diatur dalam Keputusan 
Rektor UNSULTRA tahun 2014 tentang norma dan tolak ukur penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di UNSULTRA.  
 

Sistem skorsing/pemberian nilai ialah penetapan hasil pengukuran terhadap 
hasil belajar yang ditempuh mahasiswa. Hasil pengukuran tersebut dinyatakan 
dengan angka pada skala 0 s/d 100. Sasaran yang dinilai untuk menentukan 
nilai mentah dari belajar mahasiswa adalah : 
a)      Penyelesaian Tugas-tugas (PT)      : 20% 
b)      Ujian tengah semester (UTS)          : 30% 
c)      Ujian akhir semester (UAS)             : 50%. 
 

Penentuan nilai (masak) hasil belajar mahasiswa diadakan dengan  .konversi sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Penentuan Nilai Masak Hasil Belajar Mahasiswa 

Nilai 

Mentah 

(Nilai Akhir) 

Nilai Masak 

(Huruf Mutu) 

Bobot 

(Angka 

Mutu) 

Kualifikasi 

80-100 

70-79 

60-69 

50-59 

A 

B 

C 

D 

4 

3 

2 

1 

Sangat 

memuaskan 

Memuaskan 

Cukup 

Kurang 
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0 – 49 E 0 Buruk/gagal 

 

Penentuan batas lulus ujian menggunakan pendekatan Penilaian Acuan 
Patokan (PAP)   dengan   patokan  nilai  batas  kelulusan ialah 60 atau C 
dengan  bobot 2. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diharapkan 
dapat bersaing di pasar kerja sesuai dengan permintaan. Standar minimal 
indeks prestasi yang dituntut oleh para tenaga kerja saat ini adalah 3,0. 
Sementara rata-rata Indeks Prestasi Sementara yang dicapai oleh Program 
Studi PG PGSD UNSULTRA saat ini adalah di atas 3,0. Ini berarti terdapat 
peningkatan mutu out put PS PG PGSD UNSULTRA dari waktu ke waktu.  
 

 
 

  

 

 


