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Capaian 
Pembelaja
ran (CP) 

CPL-PRODI  

CPL-1 (S)  
CPL-2 (S) 
CPL-1 (P) 
 CPL-5(KK2) 
 

 
CPL-5(KU1) 
 

Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. 
Mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar bidang kependidikan secara umum untuk mengarahkan terbentuknya kompetensi 
pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan sikap dan kepribadian dan 
memanfaatkan IPTEKS dalam 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

CP-MK  

CPMK  Sikap  
 

 
CPMK  (KU) 
 
 
CPMK (KK) 
 
 
CMK 
Pengetahuan  

Memberikan pemikiran konstruktif terhadap dunia pendidikan khususnya di Indonesia yang ditunjukkan dengan sikap untuk 
menyetujui perilaku, kebijakan, dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sikap pembelajar pancasila; dan guru 
yang humanis 
Mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam konteks implementasi ilmu pendidikan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan 
Mampu mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dasar ilmu pendidikan secara umum untuk mengarahkan 
terbentuknya kompetensi pemahaman peserta didik; dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah 
secara kontekstual 
Menguasai konsep teoritis dasar bidang ilmu pendidikan secara umum serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural terkait bidang tersebut 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

Deskripsi 
Singkat 
MK 

Pengantar Ilmu Pendidikan (PIP) merupakan matakuliah dasar kependidikan wajib bagi mahasiswa program studi 
Pendididkan Guru Sekolah Dasar yang dikelola universitas dan dibelajarkan sebagai matakuliah teoritis secara asinkron 
dan sinkron dengan pendekatan general education agar mahasiswa mampu menginteralisasi sikap dan nilai, menguasai 
dan mengaplikasikan konsep-konsep wawasan hakikat ilmu pendidikan dilihat dari fitrah manusia sebagai makhluk 
pebelajar, landasan dan asas-asas pendidikan, lingkungan pendidikan, aliran-aliran pendidikan menurut tokoh-toko 
pendidikan dunia dan Indonesia, faktor-faktor pendidikan, pendidikan dan perkembangan masyarakat, permasalahan 
pendidikan, dan sistem pendidikan nasional yang akan dievaluasi dengan mengutamakan asesmen otentik 

Mater
i 
Pemb
elajar
an 

1. Konsep dasar pendidikan        
2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan 
3. Hukum Dasar Pendidikan 
4. Landasan-Landasan Pendidikan 
5. Teori dasar Pendidikan  

 6. Ilmu Pendidikan sebagai Ilmu Pengetahuan 
7. Empat pilar Pendidikan 
8. Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan 
9. Masyarakat Sebagai Lingkungan Pendidikan 
10. Keluarga  Sebagai Lembaga Pendidikan. 
11. Aliran-aliran pendidikan, tokoh- tokoh pendidikan (Barat dan Timur) dari klasik, gerakan-gerakan pendidikan, dan aliran pokok pendidikan di Indonesia, 

12. Perubahan dan Pembaruan Pendidikan 
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Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak Perangkat Keras: 

Video In-focus, Clip chart, Karton, Spidol 

Dosen pengampu 
(Tim) 

Dr. Kasmawati, S.Pd, M.Pd 
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Pertemuan  Kemampuan yang 

diharapkan  

 (Sub CMK) 

Materi Pembelajaran Bentuk Pembelajaran: Metode Pembelajaran; 

Pengalaman Belajar/Tugas 

Tekhnik dan Indikator 

penilaian 

Bobot Penilaian 

Kegiatan Proses Pembelajaran (KPM); 

Praktikum (PM); Seminar (S); Praktik 

(P); Praktik Lapangan (PL); Kegiatan 

Mandiri (KM); Kegiatan Penugasan 

Terstruktur (KPT).  

Waktu (menit) 

1 - Mampu menjelaskan 

urgensi mempelajari 

pengantar ilmu 

pendidikan, kontrak 

perkuliahan, referensi 

yang digunakan dalam 

perkuliahan  

- Mempunyai 

kecenderungan sikap 

posotif terhadap 

perkuliahan PIP 

- Membuat program 

Kuliah PIP  

- Sistem dan kontrak 

perkuliahan, garis-garis 

besar materi perkuliahan 

dan referensi perkuliahan 

 

 

 

- Sikap dan Motivasi kuliah 

PIP 

 

 

- Program Kuliah PIP 

 

KM 

- Mahasiswa mengkoordinasi diri dalam 

media komunikasi Group 

KBM 

- Mahasiswa bersama dosen belajar 

sinkronus skope  perkuliahan melalui 

media konferensi  

KPT 

- Mahasiswa menyusun rencana mandiri 

dalam perkuliahan perkuliahan PIP, 

Perburuan sumber belajar PIP  

KPB: 2x50 

KM: 2x60 

KPT; 2x60 

Tekhnik:  

1. Pengamatan.  

2. Penilaian tugas 

terstruktur  

 

Indikator: 

Kehadiran dan keaktifan di 

WAG, Zoom dan Google class 

room. Ketepatan referensi yang 

diperoleh dan unggahan rencana 

perkuliahan.  

0 

2-4 - Mampu menjelaskan 

konsep dasar ilmu 

              pendidikan dan hakikat 

               manusia sebagai homo 

              echcondu 

 

hakikat manusia sebagai makhluk 

pebelajar 

 

manusia sebagai 

subjek belajar sebagai manusia yang 

unik  

KBM 

Mahasiswa mencermati 

mengikuti deskripsi 

perkuliahan daring di elena 

atau lainnya 

Waktu 

setara 

KPB: 

Ox50 

 

Teknik: 

Catatan portopolio di 

clera atau lainnya yaitu 

meringkas materi 

pertemuan ini atau lainnya 

7,5 



 - Menyetujui perilaku 

               pembelajaran berfihak 

                pada peserta didik 

                sebagai manusia 

- Mengaplikasikan 

konsep pemehaman 

peserta Parlakuan 

edukatif terhadap 

pesertad iidik yang 

unik 

- Menerapkan prinsip 

humaniora dalam tugas 

kependidikan.  

- Perlakukan edukatif 

terhadap peserta didik yang 

unik. 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentingnya prinsip-prinsip 

kemanusiaan dalam 

pendidikan.  

Mahasiswa dapat melakukan diskusi di 

forum  atau lainnya 

 

Mahasiswa dapat juga menonton film 

tentang perkembangan janin manusia, 

biografi orang rujukan, atau lainnya 

 

Mahasiswa Menyusun dan 

melaporkan Ringkasan 

Kuliah 

KM: 

6x60 

KPT: 6x60 

Kuis di Google classroom atau 

lainnya  

Indikator: 

Kelengkapan, waktu ketepatan 

dan kebenaran menjelaskan 

konsep dasar ilmu pendidikan 

dan hakikat manusia sebagai 

makhluk pebelajar secara murs 

dans  pembelajaran secara logis 

dan kritis.  

 

5 Mampu menjelaskan 

konsep dasar pendidikan 

sebagai bidang keilmuan 

(pendidikan sebagai 

ilmu), 

 

Mempunyai konsep 

pemikiran logis dan kritis 

implementasi konsep ilmu 

Pendidikan 

 

Menyetujuan nilai ilmiah 

dalam ilmu pendidikan 

Konsep dasar pendidikan sebagai 

bidang keilmuan 

 

 

 

 

Nilai dan sikap 

Ilmiah 

 

 

 

Pendidikan sebagai 

ilmu normatif 

KBM 

Mahasiswa mengikuti pentahapan dalam 

Narasi  dalam  Spada  

Mahasiswa mengikuti forum diskusi 

Mahasiswa mengunggah tugas 

KPT 

Menyusun Ringkasan Kuliah 

KM 

Belajar mandiri dari refensi relevan 

Kalau menggunakan Teknik dan aplikasi 

lain menyesuaikan  

Waktu 

setara 

KPB: 2x50 

KM : 2x60 

KPT : 2x60 

Catatan portopolio di 

Spada  atau lainnya yaitu 

meringkas materi pertemuan ini 

atau lainnya 

Pop Kuis di Spada  atau lainnya 

Indikator: 

Kelengkapan, waktu, ketepatan 

dan kebenaran menjelaskan 

konsep dasar ilmu pendidikan 

dan hakikat manusia sebagai 

makhluk pebelajar secara logis 

dan kritis 

2,5 

6-7 Mampu menjelaskan landasan  

dan asas-asas Pendidikan 

 

Mampu mengimplementasikan  

azas Pendidikan dalam praktek  

mendidik. 

Landasan filosofis, sosiologis, 

kultural,psikologis, ilmiah,teknologi 

pendidikan, dan seni, landasan 

pendidikan nasional, 

pendidikan di Indonesia, education 

I for all 

 

KBM 

Mahasiswa mengikuti pentahapan dalam 

narasi  di Spada,  

Mahasiswa mengikuti forum diskusi 

Mahasiswa mengunggah tugas di google 

classroom  

KPT 

Menyusun Ringkasan Kuliah 

KM 

Belajar mandiri dari refensi relevan 

Kalau menggunakan  aplikaasi lain 

menyesuaikan 

KPB; 2x50 

KM : 2x60 

KPT : 2x60 

Catatan portopolio di 

Spada   atau lainnya yaitu 

meringkas materi pertemuan ini 

atau lainnya 

Pop Kuis di Spada atau lainnya 

Indikator: 

Kelengkapan, waktu, ketepatan 

dan kebenaran menjelaskan 

konsep dasar ilmu 

pendidikan dan hakikat manusia 

sebagai makhluk pebelajar 

secara logis dan kritis 

15 

8  Semua 1-7  Semua 1-7 

UTS 

Ujian daring:dengan alternative:  Ujian 

Tulis Melalui Spada/WAG/google 

classroom  

  20 

 

2 
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9   Mampu menjelaskan jenis 

lingkungan pendidikan meliputi 

keluarga, masyarakat, dan 

sekolah 

 

Mempunyai kecenderungan 

menyetujui nilai relasi antara 

ketiga lingkungan dalam system 

Pendidikan nasional 

 

Mampu mengimplementasikan 

prinsip-prinsip interrelasi antar 

ketiga lingkungan Pendidikan 

dalam praktek kependidikan 

Lingkungan pendidikan keluarga, 

sekolah,masyarakat, 

 

system pendidikan nasional 

KBM 

Mahasiswa mengikuti perkuliahan di 

Spada 

Mahasiswa mengikuti forum diskusi 

Mahasiswa mengunggah tugas 

KPT 

Menyusun Ringkasan Kuliah 

KM 

Belajar mandiri dari refensi relevan 

Kalau aplikaasi lain menyesuaikan 

  Teknik: 

Catatan portopolio di 

Spada  atau lainnya yaitu 

meringkas materi pertemuan ini 

atau lainnya 

Pop Kuis  atau lainnya 

Indikator: 

Kelengkapan, waktu, 

ketepatan dan kebenaran 

menjelaskan konsep dasar ilmu 

pendidikan dan hakikat manusia 

sebagai makhluk pebelajar 

secara logis dan kritis 

2,5 

10 Mampu menjelaskan pokok-

pokok pikiran aliran-aliran 

filsafat dan tokoh-tokoh 

pendidikan Barat dan Timur.  

 

Mampu mengimplementasikan 

secara krtis prinsip-prinsip  

pemikiran pendidikan dalam 

praksis pendidikan 

 

Aliran-aliran 

pendidikan, tokoh- tokoh pendidikan 

(Barat dan Timur) dari klasik, 

gerakan-gerakan pendidikan, dan 

aliran pokok pendidikan di 

Indonesia, 

 

 

 Kalau menggunakan  Spada  
КВМ 

Mahasiswa mengikuti pentahapan dalam 

narasi elena 

Mahasiswa mengikuti forum diskusi 

Mahasiswa mengunggah tugas 

KPT 

Menyusun Ringkasan Kuliah 

 

 

KPB: 

2x50 

KM : 

2x60 

KPT : 

2x60 

Catatan portopolio di 

Spada atau lainnya yaitu 

meringkas materi pertemuan ini 

atau lainnya 

Pop Kuis di elena atau lainnya 

Indikator: 

Kelengkapan, waktu, ketepatan 

dan kebenaran menjelaskan 

konsep dasar ilmu pendidikan 

dan hakikat manusia sebagai 

 



Mempunyai sikap humanis  KM 

Belajar mandiri dari refensi relevan 

Kalau aplikaasi lain menyesuaikan 

makhluk pebelajar secara logis 

dan kritis 

11 Mampu menganalisis dan 

menjelaskan kaitan antara 

pendidikan, perkembangan 

masyarakat, dan keragaman 

kultural masyarakat 

Kaitan antara pendidikanp 

perkembangan 

masyarakat, dan 

multikulturalisme 

 

Kalau menggunakan elena 

KBM 

Mahasiswa mengikuti 

pentahapan dalam 

narasi elena 

Mahasiswa mengikuti 

forum diskusi 

Mahasiswa 

mengunggah tugas 

KPT 

Menyusun Ringkasan Kuliah 

Penugasan makalah 

individual untuk 

seminar daring dalam 

pertemuan 14 dan 15 

topik pilihan dosen atau 

alternative sebagaimana 

tersaji pada pertemuan 

ke 14 

KM 

Belajar mandiri dari 

refensi relevan 

Kalau aplikaasi lain 

menyesuaikan 

KPB: 

2x50 

KM : 

2x60 

KPT : 

  

12-13 Mampu menjelaskan, mengkaji, 

system pendidikan nasional di 

Indonesia 

 

Mengaktualisasi nilai-nilai 

Pancasila dalam 

Pendidika 

 

Mengimplementasikan system 

Pendidikan dalam praksis 

pendidikan 

Pengertian pendidikan sebagai 

sistem, konsep sistem pendidikan 

nasional, fungsi,jenjang, standar, 

kurikulum, peran masyarakat dalam 

pendidikan, evaluasi dan akreditasi 

pendidikan 

KBM 

Mahasiswa mengikuti pentahapan dalam 

narasi  Spada Mahasiswa mengikuti 

forum diskusi  

Mahasiswa mengunggah tugas 

KPT 

Menyusun RingkasanKuliah 

KM 

Belajar mandiri dari refensi relevan 

Kalau aplikaasi lain menyesuaikan  

KPB: 

2x50 

KM : 

2x60 

KPT : 

2x60 

Catatan portopolio di 

Spada  atau lainnya yaitu 

meringkas materi 

pertemuan ini atau 

lainnya 

 

 

14-15  

 

 

Mampu mengkaji secara logis, 

kritis, dan sistematis serta 

berupaya memberikan solusi 

beberapa tema masalah 

pendidikan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kejujuran dan ilmiah.  

 

 

Beberapa pilihan topik diskusi: 

1. Kualitaas pendidikan dilihat 

dari survey PISA, PIRLS, 

TIMMS, dan UN 

2. Revolusi industry 4.0 dan 

urgensi penguasaan kompetensi 

Seminar Daring makalah terpilih pada 

penugasan pertemuan ke 11 

 

Membuat paparan tentang topic-topik 

yang disepakati 

 

Dapat dipadu dengan observasi lapangan, 

Setiap minggu 

setara  

KPB: 2x50 

KM: 2x60 

  KPT: 2x60 

Teknik; 

Non Tes, yaitu membuat dan 

menyampaikan paparan 

makalah 10-15 dalam bentuk 

PPt dan menulis makalah ilmiah 

aktivitas diskusi 

 

 



 

Bersikap terbuka toleran 

terhadap ide dan gagasan orang 

lain.  

Abad 21 

3. Gerakan pendidikan alternative 

( komunitas belajar, 

homeschooling,  unscchooling 

dll) 

4. Isu pengannguran terdidik, link 

& match pendidikan dan dunia 

kerja, dan 

5. Isu kekerasan dalam 

pendidikan  (bullying, 

tawuran), diskriminasi, dan 

ketidakadilan. 

6. Isu Pemerataan pendidikan dan 

layanan khusus untuk daerah 3 

T, masyarakat pinggiran, kelas 

bawah, dan berkebutuhan 

khusus.  

7. Pendidikan dan pembelajaran 

berbasis TIK  

8. Kualitas guru dan pendidikan 

calon guru professional.  

 

penulusuran pustaka, dan proyek sosial 

 

Indikator: 

1. Kualitas makalah ilmiah 

dilihat dari tata tulis, 

sistematika, dan koherensi. 

2. Kualitas menyampaikan 

materi secara sistematis, 

logis, percaya diri, etis.  

3. Kemampuan mengelola 

kelompok dan diskusi 

secara demokratis, adil, dan 

bertanggung jawab 

4. Daya telaah kritis, logika, 

dan kreativitas dalam 

diskusi berdasarkan 

informasi dan sumber yang 

kredibel dan ilmiah 

5. Kualitas media presentasi 

6. Kesungguhan dan kualitas 

observasi (jika melakukan  

observasi) 

 

16 

  

Mampu menjelaskan secara 

logis, kritis, analitis, dan 

sistematis berbagai tema dan 

masalah yang telah dibahas 

pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya  

Materi kuliah ke-1 hingga 15 Tes  Ujian akhir Semester 

 

Setara  

KPB: 2x50 

Tehnik  Tes 

Indikator: ketepatan dan 

kebenaran dalam mengerjakan 

soal.  

Kriteria: pedoman penskoran 

sesuai Panduan akedemik.  

 

  

                           (bobot Nilai harian xNilai harian)+(Bobot UTS)+(Bobot UASxNilai  UAS)             

Nilai Akhir= 

                                                  Bobot Nilai Harian + Bobot UTSb+Bobot UAS                               = 60%+20%+20% 

 

 



 

 

 


