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Kata Pengantar 

Alhamdulillah puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat 

rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan 

merdeka belajar kampus merdeka MBKM pada kurikulum KKNI pada program studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Muhammadiyah Kuningan. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud 

Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam 

Capaian Pembelajaran.  

Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) STKIP Muhammadiyah Kuningan 

dalam rangka mengimplementasikan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) telah 

selesai menyusun dan memasukan MBKM kepada kurikulum KKNI sebagaimana yang 

dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dalam rangkan memenuhi capaian 

pembelajaran dari jenjang sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah menyesuaikan dan 

memberikan ruang kepada para mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah maksimal dua 

puluh sks (satu semester) di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama dan maksimal empat 

puluh sks (dua semester) pada program studi yang sama pada kampus yang berbeda. 

Akhirnya Saya sebagai ketua tim penyususn menyampaikan terima kasih kepada Tim 

Penyusun buku kurikulum KKNI implementasi MBKM ini yang telah bekerja keras dengan 

penuh dedikasi serta semua pihak yang telah memberikan masukan berharga, sehingga 

memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai penyusunan kurikulum KKNI 

implementasi MBKM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 2020. Akhir kata 

semoga buku kurikulum ini bermanfaat bagi Program Studi PGSD STKIP Muhammadiyah 

Kuningan yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif di era industri 4.0 ini, serta 

berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. 

Kuningan,    Desember 2020 

Ketua Tim Penyusun 

 

Dede Darkam 
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KURIKULUM 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 

MENERAPKAN MBKM  

 

A. PENDAHULUAN 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dinamika 

tuntutan kebutuhan masyarakat berbasis kekinian, sistem pendidikan guru di 

Indonesia sampai saat ini terus berbenah sebagai upaya meningkatkan kualifikasi 

guru. Upaya ini berimplikasi pada penataan sistem pendidikan guru di 

lingkungan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

Sejumlah regulasi yang menegaskan perlunya re-design pendidikan profesional 

guru termasuk di dalamnya rekonstruksi sistem pendidikan guru dan 

pengembangan kurikulum pada lembaga penyelenggara tenaga pendidik dan 

kependidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menyikapi dinamika 

dan tuntutan seperti dijelaskan di atas. Pertimbangan lain yang menjadi dasar 

penataan kembali  sistem pendidikan guru di Indonesia adalah rekomendasi 

Teacher Education Summit yang dilaksanakan tanggal 14-16 Desember 2011 di 

Jakarta mengenai pendidikan guru tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui 

Ditjen Dikti Kemendikbud mengembangkan model Kurikulum LPTK yang 

disesuaikan dengan tuntutan kekinian seperti urgensi untuk menggalakan 

kembali pendidikan karakter dan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), yaitu kerangka perjenjangan 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 pekerjaaan di 

berbagai sektor, serta pada masa depan untuk menjamin mutu calon pendidik 

profesional yang dilahirkan oleh suatu lembaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan. 
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Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dalam 

Standar Nasional Perguruan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar  serta cara yang  digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tinggi. 

STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai bagian  dari Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM) dan merupakan salah satu LPTK (Lembaga Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan) yang menaungi enam program studi, termasuk 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasarizin penyelenggaraan melalui 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

133/E/O/2012 pada tanggal 20 April 2012 dan terakreditasi BANPT Nomor 

000/0000/2013, mengembangkan model kurikulum berbasis kompetensi dalam 

rangka menyiapkan calon guru sekolah dasar yang yang unggul dan berdaya 

saing dalam penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Kurikulum program studi tersebut ditetapkan dan dikembangkan 

berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia). 

 

B. LANDASAN FILOSOFIS 

1. Pendidikan  pada  hakikatnya  adalah  membangun  pribadi  manusia  

seutuhnya  (fully functioning  person)  yang  memiliki  keimanan  dan  

ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa yang  menjadi landasan moral, 

etika, dan kepribadian peserta didik.  

2. Pendidikan  berlandaskan  pada  keyakinan  bahwa  tujuan  yang  ingin  

dicapai  adalah diraihnya  keberhasilan  dan  berkembangnya  potensi  setiap  

peserta  didik  sebagai  pribadi manusia seutuhnya. 

3. Pendidikan  yang  dapat  membangun  pribadi  manusia  seutuhnya  serta  

mendorong berkembangnnya  potensi  peserta  didik  harus  didasarkan  pada  

keutuhan  dalam  proses pendidikan  yang  tujuannya  mencakup  keutuhan  

pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan perilaku yang dilandasi oleh ahlak 
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mulia dan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada falsafah hidup peserta 

didik. 

4. Pendidikan  berlandaskan  pada  keyakinan  bahwa  proses  dapat  

membentuk  peserta  didik dan  lulusan  menjadi  warga  bangsa  yang  

memiliki  kebanggaan  dan  cinta  tanah  air  serta mendukung perdamaian 

dunia. 

5. Pendidikan  berlandaskan  keyakinan  bahwa  proses  dapat  menghantarkan  

peserta  didik memiliki  kepekaan  sosial  dan  kepedulian  yang  tinggi  

terhadap  masyarakat  dan lingkungannya serta mampu bekerjasama. 

6. Pendidikan  berlandaskan  keyakinan  bahwa  proses  mampu  menghasilkan  

lulusan  yang menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  

kepercayaan,  dan  agama  serta  temuan orang lain (kecerdasan mutikultural) 

7. Pendidikan  berlandaskan  keyakinan  bahwa  proses  dan  hasilnya  mampu  

menghantarkan peserta  didik  dan  lulusan  yang  menjunjung  tinggi  

penegakan  hukum  serta  memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

C. LANDASAN HUKUM 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; 

2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahahan atas PP PP Nomor 19 

Tahun 2005; 

5. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

6. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru; 

7. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standat kualifikasi akademik 

dan kompetensi konselor; 

8. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya; 
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9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI); 

10. Pedoman Pengembangan Kurikulum LKPTK Dirjen Dikti Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012; 

11. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT; 

12. Keputusan Muktamar  Muammadiyah Ke-46 tentang Program 

Muhammadiyah 2010-2015; 

13. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang MBKM; 

14. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan tanggal tahun 2020; dan 

15. Strategi Pencapaian visi Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan dalam pendidikan.  

 

D. KERANGKA MODEL KURIKULUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen persyaratkan 

bahwa guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Kepemilikan 

sertifikat pendidik tersebut akan menjadi jaminan bahwa seorang guru memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pasal 1 (1), pasal 3, dan 

pasal 4 (khususnya ayat 3) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003.  

Kampus   Merdeka,   merupakan   kebijakan   Menteri   Pendidikan   dan   

Kebudayaan,  yang  bertujuan  mendorong  mahasiswa  untuk  menguasai  

berbagai  keilmuan  yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus 

Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah 

yang akan mereka ambil. Kebijakan  Merdeka  Belajar  -  Kampus  Merdeka  ini  

sesuai  dengan  Permendikbud  Nomor  3  Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, pada  Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan 

beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat  

dilaksanakan:  1)  mengikuti  seluruh  proses  pembelajaran  dalam  program  

studi  pada  perguruan  tinggi  sesuai  masa  dan  beban  belajar;  dan  2)  

mengikuti  proses  pembelajaran  di  dalam  program  studi  untuk  memenuhi  



 

5 
 

sebagian  masa  dan  beban  belajar  dan  sisanya  mengikuti proses 

pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 

mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 

(dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan 

Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 

(empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di 

Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda 

di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan 

Tinggi. Pembelajaran  dalam Kampus Merdeka  memberikan  tantangan  dan 

kesempatan  untuk pengembangan   kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti 

persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Adapun model 

pengembangan kurikulum MBKM ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Matrik  

Model Pengembangan Kurikulum MBKM  

Program Studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan 

 

 

E. ELEMEN KURIKULUM 
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Elemen-elemen kurikulum yang digunakan pada Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta dilengkapi dengan elemen 

spesifik yang menggambarkan karakteristik penyiapan calon guru profesional. 

Adapun elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Nasionalisme dan karakter bangsa (landasan kepribadian), yaitu elemen  

kompetensi yang selayaknya dimiliki calaon guru berkaitan dengan karakter 

dan kepribadian bangsa Indonesia, antara lain ditandai dengan jiwa 

kebangsaan (nasionalisme), cinta tanah air, dan berprilaku sesuai dengan 

prinsip dan nilai pancasila. 

2. Penguasaan akademik kependidikan, yaitu elemen kompetensi yang harus 

dimiliki calon guru berupa penguasaan kompetensi akademik kependidikan, 

antara lain penguasaan makna dan filsafat pendidikan, penguasaan dimensi 

perkembangan kepribadian peserta didik, kemampuan menguasai pendekatan 

perkembangan (psikologis) dalam pembelajaran peserta didik, kemampuan 

memahami dan mengembangkan dimensi belajar dan pembelajaran, 

penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran, serta 

penguasaan asesmen berbasis perkembangan peserta didik. Penguasaa 

terhadap elemen ini akan menghasilkan profil pendidikan yang unggul dalam 

kompetensi pedagogik. 

3. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan, yaitu 

elemen yang berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam hal penguasaan 

substansi bidang keahlian sesuai dengan program studi. Penguasaan tersebut 

disertai dengan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi, 

informasi, dan komunikasi memiliki jiwa kewirausahaan. 

4. Kemampuan dan keterampilan berkarya, yaitu elemen yang berkaitan 

dengan kemampuan unjuk kerja sebagai sorang pendidik yang kompeten, 

terampil, komuikatif, sadar mutu, yang ditandai dengan kemampuan 

melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 
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5. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan 

ilmu dan keterampilan yang dikuasai, yaitu elemen yang berkaitan dengan 

karakter pendidik yang kuat sebagai hasil dari oleh hati, olah pikir, olah raga, 

dan olah rasa/karsa. Karakter ini tercermin pada nilai utama karakter jujur, 

cerdas, tangguh, dan peduli. 

6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya, yaitu elemen yang berkaitan dengan kemampuan 

pendidik dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik secara lisa, tulisan, 

atau  isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional. 

7. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu elemen yang 

menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan ke 

dalam capaian program studi (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus, 

Keterampilan Umum). 

Ketujuh elemen kurikulum di atas berkaitan erat untuk mengantarkan calon guru 

ke arah profil guru masa depan yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, elemen-elemen tersebut juga sebagai dasar dalam pengelompokkan 

mata kuliah di program studi. 

 

F. PENGELOMPOKKAN MATA KULIAH 

Pengelompokkan mata kuliah pada Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan didasarkan pada karakteristik yang sama dari capaian 

program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun pengelompokkan 

mata kuliah tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), yaitu kelompok mata kuliah 

umum (general science) dan keindonesiaan yang berhubungan dengan 

elemen pengembangan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, sosial, kepribadian, 

dan karakter bangsa. Fungsi kelompok mata kuliah ini membekali 

mahasiswa sebagai calon guru dengan kompetensi dasar umum yang mampu 

meningkatkan  keimanan dan ketakwaan, keindonesiaan yang didampingi 

penumbuhan kemandirian berpikir, cerdas, teramil, menghormati keragaman 



 

8 
 

budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab atas kesejahteraan 

bangsa dan tanah air, seperti pada mata kuliah Pendidikan Agama, Ibadah 

Akhlak dan Muamalat, Kemuhammadiyahan, Islam dan IPTEK, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. 

2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), yaitu kelompok 

mata kuliah dasar akademik yang membekali calon pendidik  dengan 

kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik (scientific 

basis of the art of teaching).  Beberapa mata kuliah yang termasuk kelopok 

ini, antara lain Filsafat Pendidikan. 

3. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu 

kelompok mata kuliah yang membekali calon pendidik dengan kompetensi 

kepribadian yang mencakup mata kuliah Baca Tulis Al Quran, Bahasa Arab, 

Hizbul Wathan/ Kepanduan, Tapak Suci, Pendidikan Lingkungan Sosial 

Budaya dan Teknologi, Etika Profesi Keguruan, Kewirausahaan. 

4. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), yaitu 

kelompok mata kuliah yang membekali calon pendidik untuk mampu 

bersosialisasi di masyarakat, mencakup mata kuliah Magang Dasar, Magang 

Lanjutan, KKN-Dik Terintegrasi. 

5. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), yaitu kelompok mata 

kuliah yang membekali calon pendidik, berisi bahan kajian yang bertujuan 

menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu keterampilan 

yang dikuasai.  

6. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), yaitu 

kelompok mata kuliah yang membekali calon pendidik, berisi bahan kajian 

yang bertujuan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan 

keterampilan tertentu.  

7. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB), yaitu kelompok mata 

kuliah yang membekali calon pendidik, berisi bahan kajian yang bertujuan 

membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya 

menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang 

dikuasai. 
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Salah satu prinsip pengembangan kurikulum Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan adalah prinsip koherensi, yaitu pengembangan 

kurikulum yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah pedagogi umum 

dan khusus dengan praktek pembelajaran di sekolah. Mata Kuliah Magang yang 

disebar dalam dua semester dipandang sebagai pemajanan awal (earlier 

exposure) calon guru pada situasi pembelajaran di kelas atau di sekolah. 

Kegiatan magang dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu (1) tahapan observasi 

terhadap praktek pembelajaran di kelas dan aspek-aspek yang terrkait dengan 

pengelolaan dan implementasi kurikulum sekolah serta tahapan mengkaji aspek 

praktis kurikulum sekolah dan penerapannya di kelas yang dikaitkan dengan 

perkuliahan kedua kelompok mata kuliah tersebut; (2) tahap penyusunan 

rancangan pembelajaran dan implementasinya berdasarkan keterkaitan antara 

yang diperoleh di perkuliahan dengan yang dipelajari di sekolah serta melakukan 

praktek pembelajaran di kelas (internship atau practicum). 

Beban studi mahasiswa sebagai calon guru pada Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan sebanyak 145 sks. Jumlah ini diselaraskan dengan 

beban studi program kependidikan sarjana yang harus menempuh 144 – 148 sks 

dengan rasio perbandingan ± 85% sks berisi kurikulum inti yang harus diambil 

mahasiswa untuk mengembangkan komptensi utama lulusan dan ± 15% sks 

kurikulum pilihan yang diambil oleh mahasiswa untuk memperkuat kompetensi 

utama/kompetensi penunjang. 

 

G. PROSEDUR PENGEMBANGAN 

Prosedur pengembangan kurikkulum Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Analisis SWOT (Strength,  Lembaga/Institusi (Scientific Vision) 

Kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi kekuatan,  kelemahan, peluang dan 

ancaman atau tantangan  yang  dihadapi  program  studi  atau  jurusan  

sebagai  salah  satu  pijakan  dalam mengembangkan atau merevisi program 
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(kurikulum) yang berlaku. Kajian ini  dikaitkan dengan potensi dan 

kelemahan yang dimilikinya  (kekuatan dan kelemahan) dan peluang dan 

tantangan yang dihadapinya dalam menghasilkan lulusan yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis. 

Disamping  analisis  tersebut,  program  studi  atau  jurusan  disarankan  

melakukan  pula penelaahan  berbagai  kepustakaan  dan  dokumen  yang  

berkaitan  dengan  landasan  fisolofis, sosiologis,    historis, dan juridis yang 

relevan  dalam mengembangkan kurikulumnya. Rujukan atau dokumen yang 

perlu ditelaah  oleh tim pengembang kurikulum antara lain adalah Panduan 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (MBKM),  termasuk  standar  

nasional  pendidikan  untuk  perguruan  tinggi,  seperti  Standar  Isi  dan 

Standar  Proses,  kurikulum  sekolah  yang  akan  menjadi  stakeholders,  

rambu-rambu  dalam mengembangkan  KKNI,  dan  dokumen  kurikulum  

program  studi/jurusan  yang  masih  berlaku, kurikulum jurusan/prodi  

sejenis baik dari perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. 

a. Kekuatan 

1) Kurikulum program studi mengintegrasikan tujuan, sasaran, dan misi 

untuk pencapaian visinya dengan memperhatikan tuntutan dunia 

pendidikan dengan mendorong penerapan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dengan sistem kredit semester (SKS). 

2) Kurikulum disusun berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, 

yaitu disesuaikan visi, misi, tujuan, kondisi institusi, kebutuhan pasar 

serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Perbaikan RPS dan SAP dilakukan secara fleksibel khususnya dalam 

rangka merespon orientasi pembelajaran dari dosen dan para praktisi 

pendidikan. 

4) Kurikulum program studi  mempunyai derajat integrasi yang cukup 

baik. 

5) Selain core skills di bidang pendidikan, mahasiswa juga diwajibkan 

mengikuti mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sehingga 

diharapkan tercipta tenaga ahli dan professional yang berwawasan 
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dan ber-akhlakulkarimah. Karakteristik ini pula yang membedakan 

lulusan Program Studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan 

dengan lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan) lainnya. 

6) Tersedianya sarana pembelajaran yang unggul seperti LCD, micro 

teaching, laboratorium teknologi informasi dan komunkasi, 

laboratorium alat peraga edukatif, dan lain-lain. 

7) Penerapan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh para dosen yang 

memiliki kemampuan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang 

memadai. 

8) Seluruh mata kuliah memiliki SAP/RPS. 

9) Berjalannya sistem pendampingan akademik melalui pembimbing 

akademik. 

10) STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai salah satu LPTK dalam  

lingkup PTM mendukung program kerja akademik terutama bagi 

pemberdayaan budaya membaca, menulis dan berdiskusi. 

11) Pelayanan bagi mahasiswa sangat diutamakan baik yang bersifat 

akademis maupun konseling. 

12) Tersedianya banyak peluang beasiswa bagi mahasiswa. 

13) Mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki skill dalam berwirausaha. 

b. Kelemahan 

1) Masih ada beberapa dosen yang belum bersertifikasi. 

2) Laboratorium yang belum representatif (berstandar nasional). 

3) Mahasiswa berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. 

4) Tidak seluruh civitas akademika mampu memanfaatkan secara kreatif 

terhadap perkembangan jurnal ilmiah dan teknologi informasi untuk 

menciptakan keunggulan akademik. 

5) Belum memadainya anggaran dalam upaya menciptakan atmosfir 

akademik yang kompetitif. 

c. Peluang 
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1) Jaringan kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar akan 

mengakselerasikan penyempurnaan proses pembelajaran yang 

dibangun di Prodi PGSD. 

2) Penyesuaian dan peningkatan kualitas sistem pembelajaran di Prodi 

PGSD dengan standar mutu seperti Akreditasi BAN PT. 

3) Perkembangan yang sangat cepat pada disiplin ilmu pendidikan dapat 

memberi dorongan bagi pembaruan kurikulum secara berkelanjutan. 

4) Peningkatan jumlah calon dosen dengan kualifikasi baik yang 

melamar pada Prodi PGSD. 

d. Tantangan 

1) Dinamika budaya bangsa yang lebih berorientasi pada materialisme, 

hedonisme dan konsumerisme mengurangi efektifitas kurikulum 

sebagai faktor perubahan pemahaman, perilaku dan sikap dosen serta 

mahasiswa. 

2) Industrialisasi dan komersialisasi lembaga pendidikan tinggi. 

3) Rendahnya minat alumni yang berprestasi untuk menjadi tenaga 

akademik. 

4) Terdapat program studi yang sama di Perguruan Tinggi lain dalam 

satu wilayah. 

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  Program Studi 

Merujuk  pada kebijakan STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagai lembaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan visi, misi, tujuan, dan strategi, 

sebagai berikut. 

a. Visi 

 “Menjadi progran studi PGSD yang unggul dalam pendidikan, teknologi 

dan kewirausahaan yang dilandasi nilai-nilai keislaman” 

b. Misi Program Studi 

1) Meningkatkan proses pengajaran yang unggul dalam pendidikan, 

teknologi, dan kewirausahaan, serta berorientasi pada pendalaman 
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basis ilmu pendidikan yang terprogram dan terarah pada lingkup 

program studi. 

2) Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang memiliki 

keunggulan dalam pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan sebagai 

bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi, 

baik lokal maupun nasional. 

3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian 

kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dalam pendidikan, 

teknologi, dan kewirausahaan, sehingga program studi mampu 

meningkatkan sumber daya  manusia di tengah masyarakat baik 

ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 

4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan 

Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan 

habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas 

akademika di lingkungan program studi. 

5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma 

Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan program 

studi yang unggul dalam pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. 

c. Tujuan Program Studi 

1) Tercapaianya lulusan sarjana pendidikan sekolah dasar yang 

memiliki keunggulan dalam pendidikan, teknologi, dan 

kewirausahaan pada tingkat lokal, regional dan nasional sesuai 

dengan kompetensi yang diselenggarakan program studi. 

2) Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian 

ilmiah yang memiliki keunggulan dalam pendidikan, teknologi, dan 

kewirausahaan serta memiliki kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya bidang keilmuan yang diselenggarakan 

program studi serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi 

ditingkat lokal dan nasional. 
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3) Tercapainya peningkatkan pola pengabdian pada masyarakat melalui 

kerja sama dengan seluruh stakeholder dan pengguna lulusan untuk 

meningkatkan keunggulan dalam pendidikan, teknologi, dan 

kewirausahaan. 

4) Tercapainya internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan 

persyarikatan pada setiap pelaksanaan catur darma perguruan tinggi 

dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus 

dilakukan oleh segenap civitas akademika. 

5) Tercapainya pelaksanaan membangun jejaring dan kerjasama dalam 

pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada 

pengembangan program studi yang memiliki keunggulan dalam 

pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. 

d. Strategi Program Studi 

a. Menyediakan sarana dan prasarana program studi yang memadai dan 

mampu mendorong terbangunnya kultur akademik yang unggul 

dalam pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. 

b. Meningkatkan kualitas layanan dan jaminan mutu akademik melalui 

tata pamong dan tata kelola kelembagaan yang memiliki akuntabilitas 

untuk mendorong menjadi program studi unggul dalam pendidikan, 

teknologi, dan kewirausahaan. 

c. Menyediakan beasiswa untuk studi lanjut bagi lulusan terbaik, tenaga 

kependidikan, dan dosen kejenjang yang lebih tinggi di ke beberapa 

perguruan tinggi mitra baik di dalam maupun luar negeri sebagai 

upaya mewujudkan regenerasi (calon dosen), tenaga kependidikan, 

dan dosen yang unggul dalam pendidikan, teknologi, dan 

kewirausahaan. 

d. Merealisasikan Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam bentuk kegiatan 

kemahasiswaan berupa Kajian Malam (KALAM) dan Kajian Ahad 

Pagi (KAHPI) untuk pembentukan sikap. 

e. Menyediakan bursa informasi kerja bagi lulusan melalui kerjasama 

kemitraan dengan stakeholder, pemerintah dan sektor swasta di 
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tingkat lokal, regional, nasional dan internasional sebagai bentuk dari 

program studi unggul dalam pendidikan, teknologi, dan 

kewirausahaan. 

3. Penetapan  Profil Lulusan 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi di atas, Program Studi PGSD 

STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan profil lulusan dalam rangka 

memberikan jaminan terhadap calon mahasiswa untuk menjadi sarjana 

pendidikan dasar, yang mempunyai keahlian sebagai berikut. 

a. Tenaga  pendidik pada jenjang sekolah dasar yang  mampu 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi  dan mengembangkan 

pembelajaran berdasarkan keilmuan,  berkarakter, inovatif,  dan memiliki 

wawasan luas yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

dasar. 

b. Peneliti yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah 

dasar serta mampu menghasilkan inovasi pembelajaran yang teruji untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar dengan 

mempublikasikan pada jurnal ilmiah. 

c. Praktisi di tingkat satuan pendidikan dasar dalam bidang pengelola 

pendidikan dasar, penyuluh pendidikan dasar, pembina ekstra kurikuler, 

evaluator pelaksanaan pembelajaran. 

d. Enterpreneur di bidang pendidikan dasar seperti pengelola bimbingan 

belajar, mendirikan lembaga pendidikan dasar, penyedia media 

pembelajaran dan alat peraga. 

4. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam standar 

kompetensi lulusan dinyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan wajib 

mengacu pada deskripsi capaian KKNI dan memiliki kesetaraan dengan 

jenjang kualifikasinya. Selain hal itu, penetapan kompetensi lulusan Program 

Studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan merujuk pada profil lulusan 
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yang telah dijelaskan di atas. Kompetensi (capaian pembelajaran) lulusan 

terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi 

lainnya.  

Kompetensi utama merupakan kompetensi yang menjadi ciri lulusan 

program studi, kompetensi pendudukung merupakan kompetensi yang 

ditambahkan untuk memperkuat kompetensi utama sekaligus menjadi 

keunggulan program studi, sedangkan kompetensi lainnya untuk memberi 

bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan 

serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun kompetensi lulusan 

atau capaian pembelajaran dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Deskripsi Umum Jenjang Kualifikasi KKNI (Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia) dan SNPT (Standar Nasional 

Perguruan Tinggi) 

Terdapat sejumlah deskripsi umum jenjang kualifikasi KKNI 

berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, 

yaitu: 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,  

serta mendukung perdamaian dunia. 

4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan  sosial yang tinggi 

terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat 

untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

b. Deskripsi Kompetensi/ Capaian Pembelajaran Aspek Sikap, 

Keterampilan, dan Pengetahuan 

Sejumlah rumusan sikap dan rumusan keterampilan umum program 

pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang harus dimiliki oleh 



 

17 
 

setiap lulusan telah ditetapkan dalam Standar Nasional Perguruan 

Tinggi. Rumusan sikap dan keterampilan umum tersebut diatur 

dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT (Standar 

Nasional Perguruan Tinggi). Rumusan sikap yang harus dimiliki 

oleh setiap lulusan suatu program pendidikan, termasuk lulusan 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP 

Muhammadiyah Kuningan seperti dijelaskan di atas, disajikan dalam 

bentuk matrik di bawah ini. 

MATRIK  

KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN ASPEK SIKAP  

(PERMENDIKBUD NOMOR 49 TAHUN 2014  TENTANG SNPT) 

 

ASPEK  

SIKAP 

DESKRIPSI KOMPETENSI/ CAPAIAN PEMBELAJARAN 

ASPEK SIKAP (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika. 

S3 Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara,  dan  kemajuan  peradaban  

berdasarkan Pancasila 

S4 Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  

air,  memiliki  nasionalisme  serta  rasa  tanggungjawab  pada  

negara dan bangsa 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 
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S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 

 

Rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki untuk lulusan 

program sarjana telah terumuskan dalamPermendikbud Nomor 49 

Tahun 2014 tentang SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi). 

Keterampilan umum tersebut dikembangkan menjadi sejumlah 

keterampilan khusus yang merupakan capaian pembelajaran 

keterampilan dimaksud. Adapun keterampilan umum dan khusus 

yang harus dimiliki oleh lulusan Program Studi PGSD STKIP 

Muhammadiyah Kuningan, yaitu: 

MATRIK  

KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN ASPEK KETERAMPILAN  

(PERMENDIKBUD NOMOR 49 TAHUN 2014  TENTANG SNPT) 

 

NO. 
KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN  

KETERAMPILAN UMUM (KU) DAN KETERAMPILAN KHUSUS (KK) 

KU1 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. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU3 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, 

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau 
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laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data. 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan  

pembimbing,  kolega,  sejawat  baik  di  dalam maupun di luar lembaganya. 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara  

mandiri. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KK1 Mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang relevan 

dalam lingkup keilmuan ke-SD-an melalui kegiatan pembelajaran di sekolah 

dasar. 

KK2 Menguasai konsep-konsep dasar teori ke-SD-an sebagai landasan dalam 

menganalisis dan menerapkan layanan pendidikan bagi peserta didik sekolah 

dasar. 

KK3 Menguasai dasar-dasar perancangan, pengelolaan, yang meliputi kemampuan 

menemukenali peserta didik sekolah dasar, memilih pendekatan , model, 

strategi, dan metode pembelajaran, serta sistem evaluasi bagi peserta didik 

sekolah dasar. 

KK4 Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan 

data dalam menentukan berbagai alternatif pemenuhan kebutuhan belajar 
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bagi peserdidik sekolah dasar. 

KK5 Mampu memanfaatkan hasil riset untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran. 

KK6 Mampu menunjukkan kinerja dalam praksis pendidikan ke-SD-an yang dapat 

dipertanggungjawabkan pada para pengguna layanan, pemangku 

kepentingan, dan masyarakat. 

KK7 Mampu menunjukkan kinerja dalam merencanakan, mengelola, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dasar. 

KK8 Mampu menunjukkan  kemandirian terhadap tanggung jawab  perencanakan, 

pelaksanakan, dan penilaian diri dalam meningkatkan pembelajaran di 

sekolah dasar. 

KK9 Mampu menunjukkan karakter kuat  dan profesional dalam menjalankan 

tatakelola pengadministrasian data dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni sesuai dengan bidang dan keahlian 

pada tingkat satuan pendidikan dasar. 

 

Selain sikap dan keterampilan, lulusan program pendidikan sarjana 

harus memiliki sejumlah penguasaan pengetahuan sesuai dengan 

program kesarjanaannya. Penguasaan pengetahuan tersebut dapat 

diusulkan dari hasil musyawarahforum program studi. Adapun 

sejumlah penguasaan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan 

Program Studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan, disusun 

melalui musyawarah Perkumpulan Pengelola Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia (PPPSPGSDI) dengan 

beberapa pengembangan disesuaikan dengan perguruan tinggi 

masing-masing. 

 

MATRIK  

CAPAIAN PEMBELAJARAN ASPEK PENGUASAAN PENGETAHUAN 

(PERMENDIKBUD NOMOR 49 TAHUN 2014  TENTANG SNPT) 



 

21 
 

 

NO. 
KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN 

PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP) 

PP1 Mampu menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori 

pendidikan di sekolah dasar 

PP2 Mampu menguasai karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah 

dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial 

PP3 Mampu menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran lima bidang 

studi utama di sekolah dasar. 

PP4 Mampu menguasai dan menegmbangkan kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar, sebagai guru 

kelas khusunya pada muatan lima bidang studi utama di sekolah dasar. 

PP5 Mampu menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan produk 

pembelajaran di sekolah dasar. 

PP6 Mampu menguasai konsep dasar dan penelitian yang dapat memecahkan 

permasalahan pembelajaran di sekolah dfasar dan mengembangkan karya 

inovatif, serta mengkomunikasikan hasil penelitian dan karyanya dalam 

bentuk artikel ilmiah. 

PP7 Mampu melakukan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dasar 

untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku peserta 

didik dalam pembelajaran. 

PP8 Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program 

pendidikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlian. 

PP9 Mampu mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk 

mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. 

PP10 Mampu memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan 

mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah dasar. 

PP11 Mampu memiliki karakter kuat dalam mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni terkait dengan profesi sebagai tenaga 
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pendidik, peneliti, serta praktisi dan konsultan pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan dasar. 

Relevansi sejumlah kompetensi/capaian pembelajaran di atas dengan profil 

lulusan PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan dapat dijelaskan pada 

matrik di bawah ini. 
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MATRIK 

RELEVANSI PROFIL DENGAN KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN UTAMA 

PROGRAM STUDI PGSD STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN 

No. PROFIL KOMPETENSI UTAMA 

 Pendidik di Sekolah 

Dasar 

Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar yang berdasarkan pada 

nilai-nilai keislaman 

Menguasai karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, spiritual, dan 

sosial. 

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

Menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber 

belajar, khususnya pada lima bidang studi utama di sekolah dasar. 

Menguasai dan melaksanakan  evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran di sekolah dasar. 

Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah dasar. 

Memiliki karakter Islam yang kuat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni terkait 

dengan profesi sebagai tenaga pendidik, peneliti, dan  praktisi pendidikan  di sekolah dasar  

2. Peneliti Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar yang berdasarkan pada 

nilai-nilai keislaman 

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

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

Menguasai dan melaksanakan  evaluasi proses dan evaluasi produk pembelajaran di sekolah dasar. 

Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan   permasalahan       pembelajaran di sekolah 

dasar  dan mengembangkan karya inovatif, serta mengomunikasikan       hasil penelitian dan karyanya. 

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

Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah dasar. 

Memiliki karakter Islam kuat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni terkait dengan 

profesi sebagai tenaga pendidik, peneliti, dan  praktisi pendidikan  di sekolah dasar  

3. Praktisi Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Menguasai karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, spiritual, dan 

sosial. 

Melakukan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan 

perilaku  siswa dalam pembelajaran. 

Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya 

dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahliannya. 

Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah dasar. 

Memiliki karakter Islam kuat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni terkait dengan 

profesi sebagai tenaga pendidik, peneliti, dan  praktisi pendidikan  di sekolah dasar  

4 Enterpreneur bidang Memiliki kemampuan dalam pengelolaan bimbingan belajar. 
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Pendidikan Dasar Memiliki kemampuan dalam mendirikan lembaga pendidikan dasar yang menjunjung nilai keislaman. 

Memiliki kemampuan dalam menyediakan media pembelajaran dan alat peraga sesuai dengan perkembangan teknologi. 
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MATRIK 

PROFIL DAN KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN UTAMA  

DENGAN KANDUNGAN ELEMEN KURIKULUM 

PROFIL 
CAPAIAN BELAJAR PROGRAM STUDI 

(PROGRAM LEARNING OUTCOME) 

ELEMEN KURIKULUM 

1 2 3 4 5 6 7 

Pendidik di 

sekolah 

dasar 

 

1. Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip 

dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar yang 

berdasarkan pada nilai-nilai keislaman        

2. Menguasai karakteristik perkembangan peserta didik 

di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, 

psikologis, spiritual, dan sosial.        

3. Menguasai dan mengembangkan materi 

pembelajaran lima bidang studi utama di sekolah 

dasar.       

 

4. Menguasai dan mengembangkan kurikulum, 

pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar, khususnya pada lima 

bidang studi utama di sekolah dasar.       

 

5. Menguasai dan melaksanakan  evaluasi proses dan 

evaluasi produk pembelajaran di sekolah dasar.       

 

6. Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  

melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

dasar.       

 

7. Memiliki karakter Islam yang kuat dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik, 

peneliti, dan  praktisi pendidikan  di sekolah dasar         

Peneliti 

pendidikan di 

1. Menguasai secara mendalam tentang prinsip-prinsip 

dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar yang        
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PROFIL 
CAPAIAN BELAJAR PROGRAM STUDI 

(PROGRAM LEARNING OUTCOME) 

ELEMEN KURIKULUM 

1 2 3 4 5 6 7 

sekolah dasar 

 

berdasarkan pada nilai-nilai keislaman 

2. Menguasai dan mengembangkan materi 

pembelajaran lima bidang studi utama di sekolah 

dasar.       

 

3. Menguasai dan mengembangkan kurikulum, 

pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar, khususnya pada lima 

bidang studi utama di sekolah dasar.       

 

4. Menguasai dan melaksanakan  evaluasi proses dan 

evaluasi produk pembelajaran di sekolah dasar.       

 

5. Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian 

yang dapat memecahkan   permasalahan       

pembelajaran di sekolah dasar  dan mengembangkan 

karya inovatif, serta mengomunikasikan       hasil 

penelitian dan karyanya.       

 

6. Mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk 

mengembangkan dan meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dasar.       

 

7. Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  

melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

dasar.       

 

8. Memiliki karakter Islam kuat dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni terkait dengan profesi sebagai tenaga 

pendidik, peneliti, dan  praktisi pendidikan  di 

sekolah dasar         

Praktisi 1 Menguasai karakteristik perkembangan peserta didik        
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PROFIL 
CAPAIAN BELAJAR PROGRAM STUDI 

(PROGRAM LEARNING OUTCOME) 

ELEMEN KURIKULUM 

1 2 3 4 5 6 7 

pendidikan di 

sekolah dasar 

di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, 

psikologis, spiritual, dan sosial. 

2 Melakukan layanan bimbingan dan penyuluhan di 

sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan 

yang terkait dengan perilaku  siswa dalam 

pembelajaran.       

 

3 Mampu merencanakan, mengelola, dan 

mengevaluasi pelaksanaan program yang berada di 

bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan 

pengetahuan dan bidang keahliannya.       

 

4 Memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam  

melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

dasar.       

 

5 Memiliki karakter Islam kuat dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni terkait dengan profesi sebagai tenaga 

pendidik, peneliti, dan  praktisi pendidikan  di 

sekolah dasar         

Enterpreneur 

di Bidang 

Pendidikan 

Dasar 

1 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan 

bimbingan belajar.        

2 Memiliki kemampuan dalam mendirikan lembaga 

pendidikan dasar yang menjunjung nilai keislaman.        

3 Memiliki kemampuan dalam menyediakan media 

pembelajaran dan alat peraga sesuai dengan 

perkembangan teknologi.        

 

Keterangan Elemen Kurikulum: 

1. Nasionalisme dan karakter bangsa (landasan kepribadian) 
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2. Penguasaan akademik kependidikan 

3. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan 

4. Kemampuan dan keterampilan berkarya 

5. Sikap dan perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai 

6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya 

7. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

 

5. Penentuan Bahan Kajian 

Bahan kajian adalah suatu bangunan keilmuan, teknologi atau seni, objek 

yang akan dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tetentu, atau 

dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu 

program studi. Selain itu bahan kajian juga dapat pula berupa 

pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang 

saangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa yang akan 

datang, tetapi bukan merupakan mata kuliah. 

Lingkup Bahan Kajian ini didasarkan pada empat aspek capaian 

pembelajaran, meliputi aspek Sikap dan Tata Nilai, Aspek Penguasaan 

Pengetahuan, Aspek Ketrampilan Khusus, dan Aspek Ketrampilan 

Umum. Rumusan tentang bahan kajian ini dikaitkan dengan empat aspek 

capaian pembelajaran Program Studi PGSD sebagaimana tampak pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 

Kaitan Antara Standar Kompetensi Lulusan dengan Bahan Kajian 

Program Studi PGSD 

Aspek 
Kode 

Aspek 

DESKRIPSI 

KOMPETENSI/ 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

 

Kode 

Bahan 

Kajian 

Bahan Kajian 

Sikap 

S1 Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu 

menunjukkan sikap 

religius. 

BK1 Nilai-nilai 

Keislaman 

 

  BK2 Nilai-Nilai 

Ketauhidan 

  BK3 Sejarah 

Muhamamdiyah, 

 

  BK4 Organisasi 

Persyerikatan 

Muhammadiyah 

  BK5 Sejarah 

Perkembangan 

Islam 

  BK6 Penerapan IPTEK 

dalam Pandangan 

Islam 

S2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama,moral, dan etika. 

BK7 Taharah, Sholat, 

Puasa 

  BK8 Tajwid, Mahraj, 

dan Teknik 

Penulisan 

Al’Quran 

  BK9 Penanaman 

Aqidah dan 

Akhlak Mulia 

menurut Ajaran 

Islam 

S3 Berkontribusi  dalam  

peningkatan  mutu  

BK10 Sejarah 

perumusan 
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kehidupan  

bermasyarakat,  

berbangsa,  bernegara,  

dan  kemajuan  

peradaban berdasarkan 

Pancasila 

pancasila 

  BK11 Ideologi Negara 

S4 Berperan  sebagai  

warga  negara  yang  

bangga  dan  cinta  

tanah  air,  memiliki  

nasionalisme  serta  

rasa  tanggungjawab  

pada negara dan bangsa 

BK12 Konsep Bahasa 

Indonesia 

  BK13 Kode Kehormatan 

Kepanduan 

S5 Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

BK14 Toleransi 

 

  BK15 Kompetensi 

Kewarganegaraan 

S6 Bekerja sama dan 

memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat 

dan lingkungan. 

BK16 Perkembangan 

Kepribadian 

 

  BK17 Pendidikan 

Lingkungan 

Sosial Budaya dan 

Teknologi 

  BK18 Kajian 

Permasalahan 

Sosial Masyarakat 

  BK19 Implementasi 

teori dalam bidang 

pendidikan di 

masyarakat 

  BK20 Pemecahan 

Masalah Sosial 

dan Pendidikan 

yang ada di 

Masyarakat 
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  BK21 Analisis Dampak 

Lingkungan 

(AMDAL) 

S7 Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara. 

BK22 Kedisiplinan 

S8 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika 

akademik 

BK23 Kode etik  

 

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara 

mandiri 

BK24 Hak dan 

kewajiban guru 

S10 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan 

BK25 Konsep 

penawaran, 

perusahaan dan 

strategi 

pengembangan 

wirausaha. 

   BK26 Konsep Produksi 

dan Pemasaran 

Penguasaan 

Pengetahuan 

PP1 Mampu menguasai 

secara mendalam 

tentang prinsip-prinsip 

dan teori-teori 

pendidikan di sekolah 

dasar 

BK27 Teori Pendidikan 

  BK28 Kaidah-kaidah 

berpikir dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

pendidikan 

  BK29 Isu-Isu Aktul 

dalam Teori 

Pembelajaran 

  BK30 Aliran Filsafat 

Pendidikan 

PP2 Mampu menguasai 

karakteristik 

perkembangan peserta 

didik di sekolah dasar, 

baik perkembangan 

fisik, psikologis, dan 

BK31 Perkembangan 

peserta didik 
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sosial 

PP3 Mampu menguasai dan 

mengembangkan 

materi pembelajaran 

lima bidang studi 

utama di sekolah dasar. 

BK32 Pemahaman 

Materi IPA di SD 

  BK33 Perancangan 

penyajian materi 

IPA di SD 

  BK34 Pemahaman 

Materi 

Matematika di SD 

  BK35 Perancangan 

penyajian materi 

Matematika di SD 

  BK36 Pemahaman 

Materi IPS di SD 

  BK37 Perancangan 

penyajian materi 

IPS di SD 

  BK38 Pemahaman 

Materi Bahasa 

Indonesia di SD 

  BK39 Perancangan 

penyajian materi 

Bahasa Indonesia 

di SD 

  BK40 Pemahaman 

Materi PKn di SD 

  BK41 Perancangan 

penyajian materi 

PKn di SD 

  BK42 Kreasi Sastra 

Anak 

PP4 Mampu menguasai dan 

menegmbangkan 

kurikulum, pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber 

belajar, sebagai guru 

kelas khusunya pada 

muatan lima bidang 

studi utama di sekolah 

dasar. 

BK43 Klasifikasi Media 

Pembelajaran 

 

  BK44 Perkembangan 
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Kurikulum SD di 

Indonesia 

  BK45 Telaah Kurikulum 

  BK46 Model-Model 

Kurikulum 

  BK47 Analisis Model-

Model 

Pembelajaran 

  BK48 Aplikasi Model-

Model 

Pembelajaran 

  BK49 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran IPA 

Jenjang SD Kelas 

Rendah 

  BK50 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran IPS 

Jenjang SD Kelas 

Rendah 

  BK51 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran PKn 

Jenjang SD Kelas 

Rendah 

  BK52 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 
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dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia Jenjang 

SD Kelas Rendah 

  BK53 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran 

Matematika 

Jenjang SD Kelas 

Rendah 

  BK54 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran IPA 

Jenjang SD Kelas 

Tinggi 

  BK55 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran IPS 

Jenjang SD Kelas 

Tinggi 

  BK56 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran PKn 

Jenjang SD Kelas 

Tinggi 
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  BK57 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia Jenjang 

SD Kelas Tinggi 

  BK58 Kurikulum, 

pendekatan 

strategi, model, 

metode, teknik, 

bahan ajar, media 

dan sumber 

belajar untuk mata 

pelajaran 

Matematika 

Jenjang SD Kelas 

Tinggi 

PP5 Mampu menguasai dan 

melaksanakan evaluasi 

proses dan produk 

pembelajaran di 

sekolah dasar. 

BK59 Pembuatan 

Produk berupa 

media 

pembelajaran SD 

PP6 Mampu menguasai 

konsep dasar dan 

penelitian yang dapat 

memecahkan 

permasalahan 

pembelajaran di 

sekolah dasar dan 

mengembangkan karya 

inovatif, serta 

mengkomunikasikan 

hasil penelitian dan 

karyanya dalam bentuk 

artikel ilmiah. 

BK60 Teori Penelitian 

Kependidikan 

PP7 Mampu melakukan 

layanan bimbingan dan 

penyuluhan di sekolah 

dasar untuk 

memecahkan 

permasalahan yang 

terkait dengan perilaku 

BK61 Layanan 

Bimbingan dan 

Penyuluhan Anak 

Berkebutuhan 

Khusus di SD 
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peserta didik dalam 

pembelajaran. 

  BK62 Pemecahan 

permasalahan 

terkait dengan 

perilaku peserta 

didik. 

PP8 Mampu merencanakan, 

mengelola, dan 

mengevaluasi 

pelaksanaan program 

pendidikan dengan 

memanfaatkan 

pengetahuan dan 

bidang keahlian. 

BK63 Konsep 7 M 

(Man, money, 

material, method, 

machines, market, 

minute) 

PP9 Mampu 

mendiseminasikan 

gagasan-gagasan 

inovatif untuk 

mengembangkan dan 

meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah 

dasar. 

BK64 Konsep 

Perubahan Sosial 

  BK65 Tren dan isu 

pendidikan 

PP10 Mampu memiliki 

komitmen dan 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan dan 

mengembangkan 

pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran di 

sekolah dasar. 

BK66 Mutu pendidikan 

(SNP) 

PP11 Mampu memiliki 

karakter kuat dalam 

mengikuti 

perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni terkait 

dengan profesi sebagai 

tenaga pendidik, 

peneliti, serta praktisi 

dan konsultan 

pendidikan di tingkat 

satuan pendidikan 

BK67 Ilmu Mendidik 
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dasar. 

  BK68 Multimedia 

pembelajaran 

 

 

Keterampilan 

Umum 

KU1 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. 

BK69 Analisis 

Perkembangan 

pendidikan 

  BK70 Pemahaman 

Struktur Bahasa 

  BK71 Komunikasi Dasar 

Bahasa Inggris 

  BK72 Pembelajaran 

Bahasa Inggris 

untuk Anak Usia 

SD 

  BK73 Metode 

Pengajaran 

Bahasa Inggris di 

SD 

KU2 Mampu menunjukkan 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 

BK74 Evaluasi 

pendidikan 

KU3 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, 

BK75 Karya Ilmiah 
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gagasan, desain atau 

kritik seni, menyusun 

deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan 

mengunggahnya 
dalam laman perguruan 

tinggi. 

KU4 Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

BK76 Analisis Rencana 

Penelitian 

 

  BK77 Identifikasi 

Permasalahan 

  BK78 Analisis Temuan 

  BK79 Implementasi 

Hasil Penelitian 

KU5 Mampu mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi dan 

data. 

BK80 Pengukuran, 

Penilaian dan 

evaluasi 

pembelajaran  

KU6 Mampu memelihara 

dan mengembangkan 
jaringan kerja dengan  

pembimbing,  kolega,  

sejawat  baik  di  dalam 

maupun di luar 

lembaganya. 

BK81 Analisis Situasi 

Sekolah 

  BK82 Analisis 

Perangkat dan 

Proses 

Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

KU7 Mampu 

bertanggungjawab 

atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan 

melakukan supervisi 

BK83 Rancangan dan 

Implementasi 

pembelajaran di 

SD 
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dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di 

bawah 

tanggungjawabnya. 

KU8 Mampu melakukan 

proses evaluasi diri 

terhadap kelompok 

kerja yang berada 

dibawah tanggung 

jawabnya, dan mampu 

mengelola 

pembelajaran secara 

mandiri. 

BK84 Proses Evaluasi 

diri 

KU9 Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data untuk menjamin 

kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

BK85 Statistik 

Penelitian 

Pendidikan 

  BK86 SPSS 

  BK87 Cek Plagiasi 

Keterampilan 

Khusus 

KK1 Mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau seni 

yang relevan dalam 

lingkup keilmuan ke-

SD-an melalui kegiatan 

pembelajaran di 

sekolah dasar. 

BK88 Seni Lukis 

 

  BK89 Seni Musik 

 

  BK90 Seni suara sunda 

  BK91 Teori Seni Tari 

dan Drama 

  BK92 Kreasi seni tari 

dan drama 

  BK93 Pemahaman 

Qowa’id 

  BK94 Komunikasi Dasar 

Bahasa Arab 

  BK95 Gymnastik 

  BK96 Penerapan 
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Kesehatan untuk 

anak usia SD 

  BK97 Bahasa Sunda 

untuk Anak Usia 

SD 

  BK98 Budaya dan adat 

istiadat Sunda 

  BK99 Teori Dasar Bela 

Diri 

  BK100 Bela diri versi 

Muhammadiyahan 

  BK101 Kajian Struktur-

Struktur dalam 

Bahasa Inggris 

KK2 Menguasai konsep-

konsep dasar teori ke-

SD-an sebagai landasan 

dalam menganalisis 

dan menerapkan 

layanan pendidikan 

bagi peserta didik 

sekolah dasar. 

BK102 Pendidik, Peserta 

Didik, dan 

Lingkungan 

Pendidikan 

  BK103 Tujuan, Batas, 

Keharusan, 

Kemungkinan, 

Situasi, dan Alat 

Pendidikan 

KK3 Menguasai dasar-dasar 

perancangan, 

pengelolaan, yang 

meliputi kemampuan 

menemukan kembali 

peserta didik sekolah 

dasar, memilih 

pendekatan , model, 

strategi, dan metode 

pembelajaran, serta 

sistem evaluasi bagi 

peserta didik sekolah 

dasar. 

BK104 Rancangan Model 

Pembelajaran 

Terpadu di SD 

KK4 Mampu mengambil 

keputusan strategis 

berdasarkan analisis 

informasi dan data 

dalam menentukan 

berbagai alternatif 

BK105 Perancangan 

Perangkat 

Pembelajaran 
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pemenuhan kebutuhan 

belajar bagi peserdidik 

sekolah dasar. 

KK5 Mampu memanfaatkan 

hasil riset untuk 

memecahkan 

permasalahan 

pembelajaran. 

BK106 Pendekatan, 

Metode, dan 

Desain Penelitian 

KK6 Mampu menunjukkan 

kinerja dalam praksis 

pendidikan ke-SD-an 

yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

pada para pengguna 

layanan, pemangku 

kepentingan, dan 

masyarakat. 

BK107 Keterampilan 

Mengajar 

KK7 Mampu menunjukkan 

kinerja dalam 

merencanakan, 

mengelola, 

melaksanakan, dan 

mengevaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran di 

sekolah dasar. 

BK108 Pengelolaan kelas 

KK8 Mampu menunjukkan  

kemandirian terhadap 

tanggung jawab  

perencanaaan, 

pelaksanakan, dan 

penilaian diri dalam 

meningkatkan 

pembelajaran di 

sekolah dasar. 

BK109 Implementasi 

Perencanaan 

Pembelajaran 

KK9 Mampu menunjukkan 

karakter kuat  dan 

profesional dalam 

menjalankan tatakelola 

pengadministrasian 

data dengan mengikuti 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, dan/atau seni 

sesuai dengan bidang 

BK110 Teori dasar TIK 
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dan keahlian pada 

tingkat satuan 

pendidikan dasar. 

 

6. Pembentukan Mata Kuliah 

Kaitan antara bahan kajian dan mata kuliah program studi PGSD. 

Kode 

BK 

Bahan Kajian Kedalaman 

(Bloom) 

Mata Kuliah 

BK1 Nilai-nilai Keislaman 3 Pendidikan Agama 

BK5 Sejarah Perkembangan Islam 1 

 Total 4  

BK3 Sejarah Muhamamdiyah 

 

2 Kemuhammadiyahan (AIK 

III) 

 
BK4 Organisasi Persyerikatan 

Muhammadiyah 

1 

 Total 3  

BK2 Nilai-nilai ketauhidan 2 Islam dan Iptek (AIK IV) 

BK6 Penerapan IPTEK dalam 

Pandangan Islam 

3 

 Total 5  

BK7 Taharah, Sholat, Puasa 2 Ibadah, Akhlak dan 

Muamalah (AIK II) 

 Total 2  

BK8 Tajwid, Mahraj, dan Teknik 

Penulisan Al’Quran 

3 Baca Tulis Al’Quran 

 Total 3  

BK10 Sejarah perumusan pancasila 2 Pendidikan Pancasila 

BK11 Ideologi Negara 2 

 Total 4  

BK12 Konsep Bahasa Indonesia 2 Bahasa Indonesia untuk 

Penulisan Karya Ilmiah BK75 Karya Ilmiah 4 
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 Total 6  

BK9 Penanaman Aqidah dan Akhlak 

Mulia menurut Ajaran Islam 

3 Hizbul Wathan 

BK13 Kode Kehormatan Kepanduan 2 

 Total 5  

BK14 Toleransi 

 

3 PPKN 

BK15 Kompetensi Kewarganegaraan 1 

BK22 Kedisiplinan 3 

 Total 7  

BK16 Perkembangan Kepribadian 

 

2 Psikologi Pendidikan 

 
BK31 Perkembangan peserta didik 2 

 Total 4  

BK17 Pendidikan Lingkungan Sosial 

Budaya dan Teknologi 

4 Pendidikan Lingkungan 

Sosial Budaya dan 

Teknologi 

 Total 4  

BK18 Kajian Permasalahan Sosial 

Masyarakat 

4 KKN 

BK19 Implementasi teori dalam 

bidang pendidikan di 

masyarakat 

3 

BK20 Pemecahan Masalah Sosial dan 

Pendidikan yang ada di 

Masyarakat 

6 

 Total 13  

BK21 Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) 

4 Pendidikan Lingkungan 

Hidup SD 

 Total 4  

BK23 Kode etik  

 

3 Etika Profesi Keguruan 

BK24 Hak dan kewajiban guru 3 

 Total 6  
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BK25 Konsep penawaran, perusahaan 

dan strategi pengembangan 

wirausaha. 

2 Kewirausahaan (Pendidikan 

Kreatif) 

BK26 Konsep Produksi dan 

Pemasaran 

3 

 Total 5  

BK27 Teori Pendidikan 2 Teori belajar dan 

pembelajaran BK29 Isu-Isu Aktual dalam Teori 

Pembelajaran 

2 

 Total 4  

BK28 Kaidah-kaidah berpikir dalam 

menyelesaikan permasalahan 

pendidikan 

2 Filsafat Pendidikan 

BK30 Aliran Filsafat Pendidikan 2 

 Total 4  

BK32 Pemahaman Materi IPA di SD 2 Konsep Dasar IPA 

BK33 Perancangan penyajian materi 

IPA di SD 

6 

 Total 8  

BK34 Pemahaman Materi Matematika 

di SD 

2 Konsep Dasar Matematika 

BK35 Perancangan penyajian materi 

Matematika di SD 

6 

 Total 8  

BK36 Pemahaman Materi IPS di SD 2 Konsep Dasar IPS 

BK37 Perancangan penyajian materi 

IPS di SD 

6 

 Total 8  

BK38 Pemahaman Materi Bahasa 

Indonesia di SD 

2 Konsep Dasar Bahasa 

Indonesia 
BK39 Perancangan penyajian materi 

Bahasa Indonesia di SD 

6 

 Total 8  

BK40 Pemahaman Materi PKn di SD 2 Konsep Dasar PKn 

BK41 Perancangan penyajian materi 

PKn di SD 

6 

 Total 8  

BK42 Kreasi Sastra Anak 6 Pendidikan Sastra untuk SD 
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 Total 6  

BK43 Klasifikasi Media Pembelajaran 

 

4 Teori Media Pembelajaran 

SD 

 Total 4  

BK44 Perkembangan Kurikulum SD 

di Indonesia 

2 Pengembangan Kurikulum 

Pembelajaran SD 
BK45 Telaah Kurikulum SD 4 

BK46 Model-Model Kurikulum 2  

 Total 8  

BK47 Analisis Model-Model 

Pembelajaran 

4 Model-model pembelajaran 

BK48 Aplikasi Model-Model 

Pembelajaran 

3  

 Total 7  

BK49 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran IPA 

Jenjang SD Kelas Rendah 

6 Pembelajaran IPA Kelas 

Rendah 

 Total 6  

BK50 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran IPS 

Jenjang SD Kelas Rendah 

 Pembelajaran IPS Kelas 

Rendah 

 Total 6  

BK51 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran PKn 

Jenjang SD Kelas Rendah 

 Pembelajaran PKn Kelas 

Rendah 

 Total 6  

BK52 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Jenjang SD Kelas 

Rendah 

6 Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas Rendah 

 Total 6  
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BK53 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran 

Matematika Jenjang SD Kelas 

Rendah 

6 Pembelajaran Matematika 

Kelas Rendah 

 Total 6  

BK54 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran IPA 

Jenjang SD Kelas Tinggi 

6 Pembelajaran IPA Kelas 

Tinggi 

 Total 6  

BK55 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran IPS 

Jenjang SD Kelas Tinggi 

6 Pembelajaran IPS Kelas 

Tinggi 

 Total 6  

BK56 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran PKn 

Jenjang SD Kelas Tinggi 

6 Pembelajaran PKn Kelas 

Tinggi 

 Total 6  

BK57 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Jenjang SD Kelas 

Tinggi 

6 Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas Tinggi 

 Total 6  

BK58 Kurikulum, pendekatan strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

untuk mata pelajaran 

Matematika Jenjang SD Kelas 

Tinggi 

6 Pembelajaran Matematika 

Kelas Tinggi 

 Total 6  

BK59 Pembuatan Produk berupa 

media pembelajaran SD 

6 Pengembangan media 

pembelajaran SD 
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 Total 6  

BK60 Teori Penelitian Kependidikan 2 Metode penelitian 

BK106 Pendekatan, Metode dan Desain 

Penelitian 

6 

 Total 8  

BK61 Layanan Bimbingan dan 

Penyuluhan Anak Berkebutuhan 

Khusus di SD 

4 Bimbingan Anak 

Berkebutuhan Khusus 

 Total 4  

BK62 Pemecahan permasalahan terkait 

dengan perilaku peserta didik. 

4 Bimbingan dan Konseling 

 Total 4  

BK63 Konsep 7 M (Man, money, 

material, method, machines, 

market, minute) 

2 Pengelolaan Pendidikan 

BK66 Mutu pendidikan (SNP) 2 

 Total 4  

BK64 Konsep Perubahan Sosial 2 Inovasi Pendidikan 

BK65 Tren dan isu pendidikan  2 

BK69 Analisis Perkembangan 

pendidikan 

4 

 Total 8  

BK67 Ilmu Mendidik 

 

2 Pedagogika 

BK103 Tujuan, Batas, Keharusan, 

Kemungkinan, Situasi, dan Alat 

Pendidikan 

4 

BK102 Pendidik, Peserta Didik, dan 

Lingkungan Pendidikan 

2  

 Total 8  

BK74 Evaluasi pendidikan 2 Evaluasi Pendidikan di SD 

BK80 Pengukuran, Penilaian dan 

evaluasi pembelajaran  

2  

 Total 6  

BK76 Analisis Rencana Penelitian 

 

4 Seminar Proposal 

BK77 Identifikasi Permasalahan 4 
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 Total 8  

BK78 Analisis Temuan 4 Skripsi 

BK79 Implementasi hasil Penelitian 3  

BK87 Cek Plagiasi 3  

 Total 10  

BK81 Analisis Situasi Sekolah 3 Magang Dasar 

BK82 Analisis Perangkat dan Proses 

Pembelajaran di Sekolah Dasar 

3 

 Total 6  

BK83 Rancangan dan Implementasi 

pembelajaran di SD 

6 Magang Lanjutan 

 Total 6  

BK85 Statistik Penelitian Pendidikan 2 Statistika Pendidikan 

BK86 SPPS 6  

 Total 8  

BK88 Seni Lukis 

 

6 Pendidikan Seni Rupa 

 Total 6  

BK89 Seni Musik 

 

6 Pendidikan Seni Musik 

 Total 6  

BK90 Seni suara sunda 6 Pupuh 

 Total 6  

BK91 Teori Seni Tari dan Drama 2 Pendidikan Seni Tari dan 

Drama BK92 Kreasi seni tari dan drama 6 

 Total 8  

BK70 Pemahaman Struktur Bahasa 2 Bahasa Inggris 

BK71 Komunikasi Dasar Bahasa 

Inggris 

3 

 Total 5  

BK72 Pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk Anak Usia SD 

3 Bahasa Inggris di SD 

BK73 Metode Pengajaran Bahasa 

Inggris di SD 

2 

 Total 5  
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BK93 Pemahaman Qowa’id 2 Percakapan Bahasa Arab 

Dasar BK94 Komunikasi Dasar Bahasa Arab 3 

 Total 5  

BK95 Gymnastik 3 Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi SD BK96 Penerapan Kesehatan untuk 

anak usia SD 

3 

 Total 6  

BK97 Bahasa Sunda untuk Anak Usia 

SD 

3 Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Daerah 
BK98 Budaya dan adat istiadat Sunda 2 

 Total 5  

BK99 Teori Dasar Bela Diri 2 Tapak Suci 

BK100 Bela diri versi 

Muhammadiyahan 

2 

 Total 4  

B101 Kajian Struktur-Struktur dalam 

Bahasa Inggris 

4 Bahasa Inggris untuk TOEF 

 Total 4  

BK105 Perancangan Perangkat 

Pembelajaran 

6 Perencanaan Pembelajaran 

SD 

 Total 6  

BK104 Rancangan Model Pembelajaran 

Terpadu di SD 

6 Pembelajaran Terpadu 

 Total 6  

BK107 Keterampilan Mengajar 3 Microteaching 

BK109 Implementasi Perencanaan 

Pembelajaran 

3 

BK84 Proses evaluasi diri 2 

 Total 8  

BK108 Pengelolaan kelas 6 Pengelolaan Kelas di SD 

 Total 6  

BK110 Teori dasar TIK 2 Dasar TIK 

BK68 Multimedia Pembelajaran 3 

 Total 5  
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7. Perhitungan SKS 

No Mata Kuliah 
Kedalaman 

Bloom 
SKS 

Pembulatan 

SKS 

1 Pendidikan Agama (AIK I) 4 1,503916 2 

2 Kemuhammadiyahan (AIK III) 3 1,127937 1 

3 Islam dan Iptek (AIK IV) 5 1,879896 2 

4 

Ibadah, Akhlak dan Muamalah 

(AIK II) 2 0,751958 1 

5 Baca Tulis Al’Quran 3 1,127937 1 

6 Pendidikan Pancasila 4 1,503916 2 

7 

Bahasa Indonesia untuk Penulisan 

Karya Ilmiah 6 2,255875 2 

8 Hizbul Wathan 5 1,879896 2 

9 PPKN 7 2,631854 3 

10 Psikologi Pendidikan 4 1,503916 2 

11 

Pendidikan Lingkungan Sosial 

Budaya dan Teknologi 4 1,503916 2 

12 KKN 13 4,887728 5 

13 Pendidikan Lingkungan Hidup SD 4 1,503916 2 

14 Etika Profesi Keguruan 6 2,255875 2 

15 

Kewirausahaan (Pendidikan 

Kreatif) 5 1,879896 2 

16 Teori belajar dan pembelajaran 4 1,503916 2 

17 Filsafat Pendidikan 4 1,503916 2 

18 Konsep Dasar IPA 8 3,007833 3 

19 Konsep Dasar Matematika 8 3,007833 3 

20 Konsep Dasar IPS 8 3,007833 3 

21 Konsep Dasar Bahasa Indonesia 8 3,007833 3 

22 Konsep Dasar PKn 8 3,007833 3 

23 Pendidikan Sastra untuk SD 6 2,255875 2 
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24 Teori Media Pembelajaran SD 4 1,503916 2 

25 

Pengembangan Kurikulum 

Pembelajaran SD 8 3,007833 3 

26 Model-model pembelajaran 7 2,631854 3 

27 Pembelajaran IPA Kelas Rendah 6 2,255875 2 

28 Pembelajaran IPS Kelas Rendah 6 2,255875 2 

29 Pembelajaran PKn Kelas Rendah 6 2,255875 2 

30 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas Rendah 6 2,255875 2 

31 

Pembelajaran Matematika Kelas 

Rendah 6 2,255875 2 

32 Pembelajaran IPA Kelas Tinggi 6 2,255875 2 

33 Pembelajaran IPS Kelas Tinggi 6 2,255875 2 

34 Pembelajaran PKn Kelas Tinggi 6 2,255875 2 

35 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas Tinggi 6 2,255875 2 

36 

Pembelajaran Matematika Kelas 

Tinggi 6 2,255875 2 

37 

Pengembangan media 

pembelajaran SD 6 2,255875 2 

38 Metode penelitian 8 3,007833 3 

39 

Bimbingan Anak Berkebutuhan 

Khusus 4 1,503916 2 

40 Bimbingan dan Konseling 4 1,503916 2 

41 Pengelolaan Pendidikan 4 1,503916 2 

42 Inovasi Pendidikan 8 3,007833 3 

43 Pedagogika 8 3,007833 3 

44 Evaluasi Pendidikan di SD 4 1,503916 2 

45 Seminar Proposal 8 3,007833 3 

46 Skripsi 10 3,759791 4 
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47 Magang Dasar 6 2,255875 2 

48 Magang Lanjutan 6 2,255875 2 

49 Statistika Pendidikan 8 3,007833 3 

50 Pendidikan Seni Rupa 6 2,255875 2 

51 Pendidikan Seni Musik 6 2,255875 2 

52 Pupuh 6 2,255875 2 

53 Pendidikan Seni Tari dan Drama 8 3,007833 3 

54 Bahasa Inggris 5 1,879896 2 

55 Bahasa Inggris di SD 5 1,879896 2 

56 Percakapan Bahasa Arab Dasar 5 1,879896 2 

57 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi SD 6 2,255875 2 

58 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Daerah 5 1,879896 2 

59 Tapak Suci 4 1,503916 2 

60 Bahasa Inggris untuk TOEF 4 1,503916 2 

61 Perencanaan Pembelajaran SD 6 2,255875 2 

62 Pembelajaran Terpadu 6 2,255875 2 

63 Microteaching 8 3,007833 3 

64 Pengelolaan Kelas di SD 6 2,255875 2 

65 Dasar TIK 5 1,879896 2 

 
 

383 
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8. Pemetaan Mata Kuliah 

Smt Jml 

MK 

KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM STUDI PGSD PROGRAM MBKM 

SKS MATA KULIAH/ CPL Dalam PT Luar PT  Non PT 

VIII 1 Skripsi                           

  4                           

                                                                                                                  

VII 5 Pendidikan Seni 

Tari dan Drama 

Statistika Pendidikan Seminar 

Proposal 

KKN Dik Dalam/ 

Luar Negeri 

Pendidikan 

Lingkungan 

Sosbud dan Tek 

                Membangun 

desa/ KKN 

  3 3 3 5 2                 10 

                                                                                                                  

VI 7 Pendidikan 

Lingkungan 

Hidup SD 

Metode Penelitian Inovasi 

Pendidikan 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Dasar TIK Pupuh Bahasa Inggris 

untuk TOEF 

        Pertukaran 

Pelajar dengan 

Prodi PBSD 

    

  2 3 3 2 2 2 2         2     

                                                                                                                  

V 10 Pembelajaran 

IPA Kelas 

Tinggi 

Pembelajaran IPS Kelas 

Tinggi 

Pembelajaran 

Matematika 

Kelas Tinggi 

Pembelajaran PKn 

Kelas Tinggi 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia Kelas 

Tinggi 

Pendidikan 

Sastra untuk SD 

Hizbul Wathan Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra Daerah 

Tapak Suci Bimbingan 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

  Pertukaran 

Pelajar dengan 

Prodi PBSD 

    

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   4     

                                                                                                                  

IV 11 Magang 

Lanjutan 

Islam dan IPTEK Pendidikan Seni 

Musik 

Pembelajaran IPA 

Kelas Rendah 

Pembelajaran 

IPS Kelas 

Rendah 

Pembelajaran 

Matematika 

Kelas Rendah 

Pembelajaran 

PKn Kelas 

Rendah 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia Kelas 
Rendah 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran SD 

Pendidikan 

Jasmani 

Kesehatan dan 
Olahraga SD 

Microteaching   Pertkaran 

Pelajar ke 

UMC dan UMJ 

Asistensi 

Mengajar 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3   6 15 

                                                                                                                  

III 10 Evaluasi 

Pendidikan SD 

Kemuhammadiyahan Bimbingan dan 

Konseling 

Teori Belajar dan 

Pembelajaran SD 

Pengelolaan 

Kelas SD 

Bahasa Inggris 

di SD 

Pendidikan 

Pancasila 

Pendidikan Seni 

Rupa 

Pengembangan 

Kurikulum 
Pembelajaran SD 

Model-Model 

Pembelajaran di 
SD 

  Pertukaran 

Pelajar dengan 
Prodi PBSD 

    

  2 1 2 2 2 2 2 2 3 3   2     

                                                                                                                  

II 11 Konsep Dasar 

Bahasa 
Indonesia 

Ibadah, Akhlak, dan 

Muamalah 

Konsep Dasar 

IPA 

Konsep Dasar 

Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Perencanaan 

Pembelajaran 
SD 

Magang Dasar Teori Media 

Pembelajaran 
SD 

Percakapan 

Bahasa Arab 
Dasar 

Pembelajaran 

Terpadu 

Etika Profesi 

Keguruan 

Baca Tulis Al-

Quran 

      

  3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1       

                                                                                                                  

I 10 Pendidikan 

Agama 

Kewirausahaan 

(Pendidikan Kreatif) 

PPKN Bahasa Indonesia 

untuk Penulisan 
Karya Ilmiah 

Filsafat 

Pendidikan 

Pedagogika Psikologi 

Pendidikan 

Konsep Dasar 

IPS 

Konsep Dasar 

Matematika 

Bahasa Inggris         

  2 2 3 2 2 3 2 3 3 2         
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9. Portofolio 

Penilaian Portofolio Asistensi Mengajar 

Penilaian portofolio digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa 

dalam menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya di bidang 

keterampilan mengajar atau microteaching. 

Adapun aspek yang dinilai dalam portofolio ini adalah sebagai 

berikut: 

No Aspek/ Dimensi yang 

dinilai 

Asistensi 

Mengajar 1 

Asistensi 

Mengajar 2 

Asistensi 

Mengajar 3 

Rendah 

(1-5) 

Tinggi 

(6-10) 

Rendah 

(1-5) 

Tinggi 

(6-10) 

Rendah 

(1-5) 

Tinggi 

(6-10) 

1 Membuka Pelajaran       

2 Penguasaan materi 

pelajaran 

      

3 Kemampuan memilih 

media yang sesuai 

dengan karakteristik 

pembelajaran 

      

4 Kemampuan 

menggunakan model 

secara efektif dan 

efisien 

      

5 Kemampuan 

menggunakan media 

secara efektif dan 

efisien 

      

6 Kemampuan mengelola 

kelas 

      

7 Kemampuan 

menggunakan bahasa 

lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 
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8 Menunjukkan gaya 

(gesture) yang sesuai 

      

9 Menunjukkan cara 

berpenampilan seperti 

guru 

      

10 Menutup pembelajaran 

dengan membuat 

rangkuman 

      

Jumlah skor tiap asistensi 

mengajar 

      

Rata-Rata skor yang 

diperoleh 

      

 

10. Rubrik 

Berikut ini adalah rubrik asistensi. Adapun kriteria yang dinilai 

disesuaikan dengan bahan kajian dari setiap mata kuliah. 

Tabel 

Mata Kuliah dan Bahan Kajian yang termasuk dalam Asistensi Mengajar 

No Mata Kuliah Bahan Kajian 

1 Magang Lanjutan Rancangan dan Implementasi 

pembelajaran di SD 

2 Pembelajaran IPA Kelas 

Rendah 

Kurikulum, pendekatan strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, media dan 

sumber belajar untuk mata pelajaran IPA 

Jenjang SD Kelas Rendah 

3 Pembelajaran IPS Kelas 

Rendah 

Kurikulum, pendekatan strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, media dan 

sumber belajar untuk mata pelajaran IPS 

Jenjang SD Kelas Rendah 

4 Pembelajaran Matematika 

Kelas Rendah 

Kurikulum, pendekatan strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, media dan 
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sumber belajar untuk mata pelajaran 

Matematika Jenjang SD Kelas Rendah 

5 Pembelajaran PKn Kelas 

Rendah 

Kurikulum, pendekatan strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, media dan 

sumber belajar untuk mata pelajaran PKn 

Jenjang SD Kelas Rendah 

6 Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas Rendah 

Kurikulum, pendekatan strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, media dan 

sumber belajar untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Jenjang SD Kelas 

Rendah 

7 Microteaching  Keterampilan Mengajar 

 Implementasi Perencanaan 

Pembelajaran 

 Proses Evaluasi Diri 

 

Rubrik Holistik untuk Rancangan RPP 

GRADE SKOR KRITERIA PENILAIAN 

Sangat Kurang <20 

RPP yang disajikan sangat kurang memuat 5 aspek 

yaitu skenario, bahan ajar, LKPD, media, dan 

instrumen pembelajaran serta sangat kurang inovatif. 

Kurang 21-40 

RPP yang disajikan kurang memuat 5 aspek yaitu 

skenario, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen 

pembelajaran serta kurang inovatif. 

Cukup 41-60 

RPP yang disajikan inovatif namun kurang memuat 5 

aspek yaitu skenario, bahan ajar, LKPD, media, dan 

instrumen pembelajaran.  

Baik 61-80 

RPP yang disajikan lengkap memuat 5 aspek yaitu 

skenario, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen 

pembelajaran namun kurang inovatif. 
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Sangat Baik >80 

RPP yang disajikan lengkap memuat 5 aspek yaitu 

skenario, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen 

pembelajaran serta inovatif. 

 

Rubrik Skala persepsi untuk Penilaian Keterampilan Mengajar 

Aspek/Dimensi yang 

Dinilai 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

< 20 (21-40) (41-60) (61-80) ≥ 81 

Keterampilan 

Membuka dan Menutup 

Pelajaran 

     

Keterampilan 

Menjelaskan Konsep, 

Prinsip dan Prosedur 

dalam pembelajaran 

     

Keterampilan 

Melaksnakan 

Pembelajaran sesuai 

Rancangan yang Telah 

Disusun 

     

Keterampilan 

(Berkomunikasi) 

     

Keterampilan 

Mengadakan Variasi 

dalam Pembelajaran 

     

Keterampilan 

Mengelola Kelas 

     

Keterampilan 

Mengevaluasi 
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11. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

RENCANA PEMBELAJARA SEMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN  MK 
BOBOT 

(SKS) 

SEMESTE

R 
Tgl Penyusunan 

Konsep Dasar IPA 1516E01 MKB 3 sks 2 07 Feb 2020 

OTORITAS 
DOSEN PENGEMBANG 

RPS 

KOORDINATOR 

RMK 
KA PRODI 

 

 

Casnan, M.Si 

 

 

Atang Sutisna, M.Pd 

 

 

A.K Pramudikasari, 
M.Pd 

 

 

Dede Darkam, M.Pd 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI 

S7 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.  

P3 
Menguasai pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PPKn, SBdP, dan PJOK. 

KU1 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam  konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

F
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humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian (IPA, IPS, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKn). 

KK 
Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah dasar.  

CP - MK 

M1 = Mahasiswa mampu mengetahui hakikat IPA di sekolah dasar. 

M2 = Mahasiswa mampu memahami konsep makhluk hidup dan lingkungannya. 

M3 = Mahasiswa mampu mengaplikasi konsep hewan dan tumbuhan serta interaksinya. 

M4 = Mahasiswa mampu menganalisis konsep energy dan perubahan zat. 

M5 = Mahasiswa mampu mensisntesis konsep gelombang dan pesawat sederhana alat peraga IPA. 

 

L1 – Mampu mengetahui hakikat IPA di sekolah dasar. (P3) 

L2 - Mampu mendiskusikan konsep makhluk hidup dan lingkungannya pada siswa sekolah dasar. (P3, 

KU1) 

L3 - Mampu menjelaskan materi struktur tubuh pada manusia (P3). 

L4 - Mampu mengidentifikasi sistem pernafasan dan pencernaan pada manusia. (P3) 

L5 - Mampu menguraikan sistem peredaran darah pada manusia. (P3) 

L6 - Mampu mengemukakan konsep hewan dan lingkungannya. (P3) 

L7 -  Mampu mengemukakan materi tumbuhan dan lingkungannya. (P3) 

L9 - Mampu menyimpulkan materi bumi dan alam semesta. (P3) 

L10 - Mampu mengidentifikasi perubahan benda dan sifatnya. dengan teliti. (S7, P3). 
L11 - Mampu mengidentifikasi perubahan suhu dan kalor. (P3) 

L12 - Mampu menganalisis  energi dan perubahannya. (P3) 

L13 - Mampu membuktikan sifat gelombang dan bunyi. (P3). 

L14 - Mampu membuktikan contoh-contoh fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari  

dengan teliti. (S7, P3, KK1). 

L15 – Mampu membuat  alat peraga IPA SD dan mengoperasikannya dengan dengan penuh tanggung 

jawab (S7, KU1, KK1). 
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Deskripsi Singkat MK 

Mata kuliah Konsep Dasar IPA membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan memahami dan menerapkan 

konsep-konsep Dasar IPA di sekolah dasar dengan topik-topik yang dibahas yaitu: 1) hakikat IPA; 2) makhluk 

hidup dan lingkungannya; 3) struktur tubuh manusia; 4) konsep hewan dan tumbuhan; 5) bumi dan alam semesta; 
6) perubahan benda dan sifatny; 7) energi dan perubahannya; 8) pesawat sederhana; dan membuat alat peraga 

IPA. 

Materi 

Pembelajaran/pokok 

Bahasan  

1. Hakikat IPA. 

2. Makhluk Hidup dan Lingkungannya. 
3. Struktur tubuh pada manusia 

4. Sistem pernafasan dan pencernaan pada manusia 

5. Peredaran darah pada manusia 
6. Hewan dan lingkungannya 

7. Tumbuhan dan lingkungannya 

8. Bumi dan alam semesta 

9. Benda dan sifatnya 
10. Suhu dan Kalor 

11. Energi dan Perubahannya 

12. Gelombang dan Bunyi 
13. Pesawat sederhana dan perubahan wujud zat. 

14. Alat peraga IPA SD. 
Pustaka 

Wajib: 

1. Wuryastuti, Sri. (2012). Konsep Dasar IPA untuk PGSD. Subang: Royyan Press. 
2. Yuliariatiningsih, M.S , Hendri, E, Sujana, A, (2009). Konsep Dasar IPA, Bandung, UPI Press 

Pendukung: 

3. Gega,P,C. (1994). Science in Elementary Education, Seventh Edition. New York, Macmillan Publishing 
Company. 

4. Sari,AKP,dkk. (2016).Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) PGSD. Cirebon: CV.Elsi Pro 

5. Ali,Abdullah,dkk. (2006). Ilmu Alamiah Dasar.Jakarta: Bumi Aksara 
6. Hadiat,dkk.(2004). Kamus Sains.Jakarta: Balai Pustaka 
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7. Dwisang,E.L. dan Syarifudin. (2007). Intisari Sains untuk SD. Tangerang: Scientific Press. 

Media Pembelajaran  Laptop, Notebook, Proyektor, LCD, Whiteboard, Ms. Word, Powerpoint. 

Team Teaching  A.K Pramudikasari, M.Pd 

Matakuliah syarat -  

Minggu 

ke: 

Sub-CP-MK (sbg 

kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & 

Bentuk 

Penilaian 

Bentuk 

Pembelajaran, 

metode dan 

penugasan (Estimasi 

Waktu) 

Pengalaman 

Belajar 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Mahasis mampu 

mengetahui hakikat IPA 

di sekolah dasar. (P3) 

Ketepatan 
menjelaskan: 
- Konsep IPA 

di sekolah 
dasar. 

- Ruang 

lingkup IPA 
di sekolah 
dasar. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penuguasaan 

 

Bentuk Test 
Kuis 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1 : Membuat 

ringkasan 
perkuliahan tentang 
pengertian dan 
konsep dasar IPA di 
sekolah dasar. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

Mahasiswa mampu: 

1. Mencari 

informasi tentang 

IPA di SD dari 

internet. 

2. Membuat 

ringkasan materi 

tentang 

perbedaan IPA di 

SD dan IPA 

secara umum. 

Konsep Dasar IPA: 

1. Pengertian 

konsep dasar IPA 

sekolah dasar. 

2. Tujuan 

pembelajaran IPA 

dan ruang ligkup 

pembelajaran IPA 

sekolah dasar. 

5 

2 
Mahasiswa mampu 

mendiskusikan konsep 

makhluk hidup dan 

lingkungannya pada siswa 

sekolah dasar. (P3, KU1) 

- Ketepatan 
menjelaskan 
ciri dan 

kebutuhkan 
makhluk 
hidup. 

- Mampu 

membedakan 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 
Presentasi 

Mengemukakan 

 Kuliah dan diskusi 
kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 
yang telah 

ditentukan 
kelompoknya 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok 

dan bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Ciri dan 

kebutuhan 
makhluk hidup 

2. Habitat makhluk 
hidup 

3. Lingkungan 

5 
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lingkungan 
sehat dan 
tudak sehat.  

- Mampu 

menjelaskan 
hubungan 

makhluk 
hidup dengan 
lingkunganny
a . 

pendapat 

 

melakukan 
presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 

auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

 

sehat, lingkungan 
tidak sehat dan 
pencemaran 
lingkungan 

4. Ekosistem 
5. Hubungan antar 

Makhluk Hidup 
6. Rantai makanan 

3 
Mahasiwa mampu  
menjelaskan materi 
struktur tubuh pada 
manusia (P3). 

 

- Ketepatan 

menjelaskan 
materi 
tentang 
Struktur 
organ tubuh 

manusia. 
- Mampu 

menjelaskan 

nama dan 
fungsi rangka 
oto serta alat 
indera pada 
manusia. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 kuis 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 
(kooperatif tipe 
STAD) 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 
menuliskan jenis-
jenis penyakit pad 

struktur tubuh 
manusia dan 
membuat 
kesimpulan 
pembahasan materi. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 

 

Mahasiswa mampu 
mencari informasi 
dari berbagai sumber 
tentang penyakit pada 

struktur tubuh 
manusia dan mampu 
mebuat ringkasan 
materi yang telah 
dipelajari. 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Struktur organ 

tubuh manusia 

2. Rangka dan Ototo 
manusia. 

3. Alat Indera 
manusia. 

5 
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4 
Mahasiwa mampu 

mengidentifikasi sistem 

pernafasan dan 

pencernaan pada manusia. 

(P3) 

- Ketepatan 

menjelaskan 
fungsi alat-
alat 
pernapasan 
pada 

manusia. 
- Mampu 

membedakan 

fungsi-fungsi 
alat 
pencernaan 
manusia. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 

presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 

memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Sistem 

pernafasan 

manusia 
2. Sistem 

pencernaan 
manusia 

5 

5 
Mahasiwa mampu 

menguraikan sistem 

peredaran darah pada 

manusia. (P3) 

- Ketepatan 

menjelaskan 
fungsi organ 

peredaran 
darah pada 
manusia. 

- Mampu 

membedakan 
peredaran 
darah besar 
dan kecil. 

- Mampu 

Kriteria : 

Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 
yang telah 

ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 

Mahasiswa mampu: 

1. Menyusun 
artikel/ makalah. 

2. Berkelompok dan 
bekerjasama; 

3. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 

kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 

memahami: 
1. Sistem peredaran 

darah manusia 
2. Peredaran darah 

besar dan kecil 
3. Gangguan pada 

peredaran darah 

5 
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mengidentifik
asi penyebab 
gangguan 
peredaran 

darah pada 
manusia. 

 auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 

pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

 

6 
Mahasiwa mampu 

mengemukakan konsep 

hewan dan 

lingkungannya. (P3) 

- Ketepatan 
menjelaskan 

proses 
perkembangb
iaka, 
pertumbuhan 
pada hewan. 

- Mampu 

mengidentifik
asi ciri-ciiri 
hewan 
berdasarkan 
jenis 

makanannya. 
- Mampu  

menjelaskan 
sistem 
pernapasan, 
adaptasi dan 
pelestarian 
hewan. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 
kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 

berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Perkembangbiaka

n dan 
pertumbuhan 
hewan 

2. Penggolongan 
hewan 

berdasarkan jenis 
makanan 

3. Sistem 
pernafasan hewan 

4. Adaptasi dan ciri 
khusus hewan 
dengan 
lingkungannya 

5. Pemanfaatan 
bagian tubuh 
hewan 

6. Pelestarian hewan 
untuk mencegah 
kepunahan. 

5 



 

66 
 

7 
Mahasiwa mampu 

mengemukakan materi 

tumbuhan dan 

lingkungannya. (P3) 

- Ketepatan 

menjelaskan 
struktur 
bagian 
tumbuhan 
dan 

fungsinya. 
- Mampu 

menguraikan 

perkembangb
iakan dan 
proses 
fotosintesis 
pada 
tumbuhan. 

- Mampu 

menyebutkan 
bentik 
pemanfaatan 
bagian-

bagian 
tumbuhan 
dalam 
kehidupan. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 

presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 

memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Struktur bagian 

tumbuhan dan 

fungsinya 
2. Perkembangbiaka

n dan 
pertumbuhan 
tumbuhan 

3. Fotosintesis 
4. Adaptasi dan Ciri 

Khusus tumbuhan 

dengan 
lingkungan 
hidupnya 

5. Pemanfaatan 
bagian tubuh 
tumbuhan dan 
pelestariannya 
untuk mencegah 

kepunahan 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
 

9 
Mahasiwa mampu 

menyimpulkan materi 

bumi dan alam semesta. 

(P3) 

- Ketepatan 

menjelaskan 
konsep 
sumberdaya 

alam. 
- Mampu 

menyimpulka
n konsep 
sistem tata 

Kriteria : 

Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 
yang telah 

ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 

Mahasiswa mampu: 

1. Menyusun 
artikel/ makalah. 

2. Berkelompok dan 
bekerjasama; 

3. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 

Mahasiswa mampu 

memahami: 
1. Sumberdaya alam 
2. Pengertian Tata 

Surya 
3. Teori 

Pembentukan dan 
Asal Usulnya 

4. Susunan Sistem 

5 
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surya. 
- Mampu 

menjelaskan 
konsep  
gerhana bulan 
dan matahari. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 

berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Tata Surya 
5. Bentuk dan 

struktur bumi 
6. Rotasi dan 

revolusi bumi 
7. Gerhana bulan 

dan gerhana 
matahari. 

10 
Mahasiwa mampu 
mengidentifikasi 
perubahan benda dan 
sifatnya. dengan teliti. 
(S7, P3). 

- Ketepatan 

menjelaskan 
perubahan 
benda dan 
sifat-sifat 
benda. 

- Mampu 

menjelaskan 
perubahan 
sifat wujud 

zat. dan 
bahan 
penyususuny
a. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 

dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 

argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 

3. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Sifat dan 

kegunaan benda 
2. Perubahan sifat 

dan wujud benda 
3. Sifat-Sifat bahan 

dan penyusunnya. 

5 
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”)] 
 

11 
Mahasiwa mampu 
mengidentifikasi 
perubahan suhu dan kalor. 
(P3) 

- Ketepatan 
menjelaskan 
proses 

perubahan 
suhu. 

- Mampu 

menjelaskan 
proses 
perpindahan 
kalor..  

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 
kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 

berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 

 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Suhu 
2. Kalor 

5 

12 
Mahasiwa mampu 

menganalisis  energi dan 

perubahannya. (P3). 

- Ketepatan 

menjelaskan 
energy, gaya, 
gerak dan 
sumber 
energy. 

- Mampu 

menjelaskan 
konsep 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 

3. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Energi, gaya, dan 

gerak 
2. Sumber-sumber 

energi 
3. Energi Bunyi 
4. Energi Alternatif 
5. Listrik 

5 
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kelistrikan. 
- Mampu 

mengidentifik
asi  konsep 
magnetik. 
 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 

berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 
 

kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

6. Magnet 

13 
Mahasiwa 

membuktikan sifat 

gelombang dan 

bunyi. (P3) 

- Mempraktika

n dan 
membuktikan 
sifat getaran 
dan bunyi. 

- Mampu 

menjalaskan 
pemanfaatan 
gelombang 
bunyi dalam 

kehidupan 
sehari-hari. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 

dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 
berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 

argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 

3. Menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Menjelaskan 

pengertian 
getaran. 

2. Menjelaskan 

pengertian 

gelombang dan 

sifat-sifatnya 

3. Membedakan 
jenis-jenis 
gelombang. 

4. Menjelaskan 
gelombang bunyi 

dan sifat-sifatnya. 
5. Menjelaskan 

pemanfaatan 

gelombang bunyi 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5 
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”)] 
 

14 
Mahasiwa mampu 

membuktikan fungsi 

pesawat sederhana. 

- Ketepatan 
menjelaskan 
dan 

mendiskusika
n tentang 
penggunaan 
pesawat 
sederahana 
pada 
kehidupan 
sehari-hari. 

- Ketepatan 
menjelaskan 

konsep 
kohesi, 
adhesi, 
kapilaritas. 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Presentasi 

 Mengemukak

an pendapat. 

 Membuat 

kesimpulan. 

 

 Kuliah dan diskusi 
kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

yang telah 
ditentukan 
kelompoknya 
melakukan 
presentasi makalah 
dan tidak termasuk 
pemakalah menjadi 
auidens serta 

berdiskusi 
menyampaikan 
pertanyaan, 
pendapat dan 
memberikan 
argument. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 

 

Mahasiswa mampu: 
1. Menyusun 

artikel/ makalah. 
2. Berkelompok dan 

bekerjasama; 
3. Menjawab 

pertanyaan yang 
diajukan 

4. Membuat 
kesimpulan atas 
tema yang 
dibahas 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Definisi pesawat 

sederhana 
2. Membedakan 

tuas, katrol, dan 
bidang miring. 

3. Memahami 

konsep kohesi, 
adhesi, 
kapilaritas. 

4. Masa zenis zat. 

5 

15 
Mahasiwa mampu 

membuat alat peraga IPA 

sekolah dasar. 

- Mampu 

membuat alat 
peraga IPA 
yang menarik 
dan dapat 
dipahami 
siswa sekolah 
dasar.  

- Mampu 

Kriteria : 
Ketepatan 
penguasaan 

 

Bentuk Non-Test 

 Penilaian 

produk. 

 

 Kuliah dan diskusi 

kelompok 

[TM : 1x (3x50”)] 

 

 Tugas-1: Mahasiwa 

membuat alat peraga 
IPA sekolah dasar 
sesuai materi 
perkuliahan konsep 

Mahasiswa  mampu: 
1. Membuat alat 

peraga IPA yang 
menarik. 

2. Mengoperasikan 

alat peraga IPA 
yang telah dibuat. 

Mahasiswa mampu 
memahami: 
1. Membuat alat 

peraga yang  
menarik. 

2. Mudah dibuat dan 
dapat  digunakan 
dengan mudah 

5 
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mengoperasik
an alat peraga 
IPA yang 
dibuatnya. 

dasar IPA SD. 

    

[BT+BM)=(1+1)x(3x50

”)] 

 

3. Dapat dipahami 

siswa SD. 

16 UJIAN AKHIR SESMESTER (UAS) 
 

Catatan RPS: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 

diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 

untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 

pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 
dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 

diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 

mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. 

Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, 

Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
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9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok 

bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri 

13. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 

14. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 

digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

15. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 

dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

16. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang 

17. direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

18. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 
indikator-indikator yang telah 

19. ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif 

ataupun kualitatif. 
20. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 

mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
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