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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta adanya perubahan 

kebijakan pemerintah terkait dengan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia 
seperti dikeluarkannya UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden nomor 8 
tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), lahirnya Kurikulum 2013, serta 
Permendikbud nomor 49 tahun 2014 menuntut dilakukannya berbagai penyesuaian pada kurikulum 
lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Pemerintah menaruh harapan yang sangat besar pada 
LPTK dalam meningkatkan kualitas guru di tanah air. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sebagai sebuah LPTK, mempunyai 
tanggung jawab dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan merespon kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghasilkan guru profesional yang akan mendidik anak 
bangsa ini. Untuk itu, penyesuaian kurikulum di institusi ini perlu dilakukan dengan segera, terarah dan 
mempunyai visi ke depan.  

Kurikulum Program Studi tahun 2014 di Lingkungan FKIP Universitas Riau yang disusun oleh 
satuan tugas kurikulum program studi merupakan satu elemen penting dalam usaha menghasilkan 
guru profesional sesuai dengan visi dan misi FKIP UR,  oleh karena itu  kami mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tak dalam 
proses rekonstruksi kurikulum ini. Harapan kita semua, semoga Kurikulum Program Studi FKIP 
Universitas Riau Tahun 2014 dapat menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu dan berdaya 
saing, serta menjadikan profesi guru sebagai panggilan jiwa dengan hati nurani yang ikhlas. Amin. 
 

Dekan,  
 

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd 
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KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 
MENGACU PADA KKNI 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
 
 
A. Visi 
Terwujudnya institusi yang unggul dan terdepan sebagai penghasil tenaga pendidik yang profesional di  
sekolah dasar serta sebagai pusat penelitian, pelatihan dan pengembangan sekolah dasar di wilayah 
Sumatera tahun 2020. 
 
 
B. Misi 
1. Meningkatkan kompetensi dosenmelalui pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 
2. Menghasilkan guru sekolah dasar yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan memiliki 

sikap kewirausahaan (enterpreneurship). 
3. Menumbuhkembangkan sikap kreatif dan inovatif untuk menghadapi perkembangan pendidikan 

di sekolah dasar. 
4. Menjadi mitra dalam pengembangan guru sekolah dasar melalui pendidikan, pelatihan dan 

penelitian. 
 
 
C. Profil Lulusan 

PROFIL 

KOMPETENSI LULUSAN 

No 
PENCIRI  

PROGRAM STUDI No 
PENCIRI INSTITUSI 

No 
PENCIRI 

NASIONAL 

UTAMA KHUSUS UMUM 
Tenaga 
pendidik, 
Peneliti dan 
Praktisi 
Pendidikan 

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

1 Memiliki kemampuan 
dalam 
mengembangkan 
pembelajaran 
berbasis keunggulan 
daerah (Melayu Riau) 
di sekolah dasar. 

  

  

2 Menguasai 
karakteristik 
perkembangan 
peserta didik di 
sekolah dasar, baik 
perkembangan fisik, 
psikologis, dan social. 

2 Memiliki sikap mental 
dan jiwa yang selalu 
aktif dan kreatif, 
berdaya cipta, 
berkarya dan 
bersahaja, mandiri, 
keterampilan 
interpersonal, kerja 
keras dan sebagainya 
dan berusaha dalam 
rangka meningkatkan 
kehidupannya.  

  

  

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

      

  

1 
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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 Menguasai konsep 
dasar dan prosedur 
penelitian yang dapat 
memecahkan   
permasalahan 
pembelajaran di 
sekolah dasar  dan 
mengembangkan 
karya inovatif, serta 
mengomunikasikan 
hasil penelitian dan 
karyanya secara 
bertanggung jawab. 

      

  

7 Melakukan layanan 
bimbingan dan 
penyuluhan di 
sekolah dasar untuk 
memecahkan 
permasalahan yang 
terkait dengan 
perilaku  siswa dalam 
pembelajaran secara 
bertanggung jawab. 

      

  

8 Mampu 
merencanakan, 
mengelola, dan 
mengevaluasi 
pelaksanaan program 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya dengan 
memanfaatkan 
pengetahuan dan 
bidang keahliannya.  

      

  

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

  

    

  

2 
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10 Memiliki komitmen 
dan tanggung jawab 
dalam  
melaksanakan, dan 
mengembangkan 
pembelajaran untuk 
meningkatkan mutu 
pembelajaran di 
sekolah dasar.  

      

  

11 Memiliki karakter kuat 
dalam mengikuti 
perkembangan 
IPTEKS terkait 
dengan profesi 
sebagai tenaga 
pendidik di SD  

  

    

  

 
 
D. Standar Kompetensi Lulusan 
Tabel 1. Matriks Profil, PLO, Elemen Kompetensi/Kurikulum dan Deskripsi Generik KKNI 

PROFIL 
LULUSAN 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN / 
PROGRAM LEARNING OUTCOME (PLO) 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

DESKRIPSI 
GENERIK 

LEVEL 6 KKNI 
1 2 3 4 5 6 a b c d 

Tenaga 
pendidik, 
Peneliti dan 
Praktisi 
Pendidikan 

1 Mengkaji tentang ajaran Islam dalam 
rangka membekali diri mahasiswa 
dalam menjalankan kehidupan sehari-
hari dengan bekal ilmu pengetahuan 
yang cukup, dan sikap pribadi yang 
baik. Dengan pemahaman yang baik 
terhadap ajaran Islam, segala aktifitas 
yang mereka lakukan didasari pada 
tuntunan agama Islam.  

x       x x x x x x 

  Mengikuti Standar Kompetensi 
Lulusan / Program Learning Outcome 
yang dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum 
Pendidikan Agama Katolik Universitas 

x       x x x x x x 

  Mengikuti Standar Kompetensi 
Lulusan / Program Learning Outcome 
dikembangkan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Kristen Protestan Universitas 

x       x x x x x x 

  Mengikuti Standar Kompetensi 
Lulusan / Program Learning Outcome 
yang dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum 
Pendidikan Agama Budha Universitas 

x       x x x x x x 

  Mengikuti deskripsi yang 
dikembangkan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Hindu Universitas 

x       x x x x x x 

  Mengikuti deskripsi yang 
dikembangkan oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah Umum Pendidikan 

x       x x x x x x 

3 
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Agama  
Kong Hu Cu Universitas 

  2 Menguasai latar belakang dan hakikat 
pendidikan Pancasila di peguruan 
tinggi, Pancasila dalam konteks 
perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, 
falsafah bangsa Indonesia, etika dan 
sebagai dasar nilai-nilai 
pengembangan ilmu.  

x       x x x x x x 

  3 Menguasai konsep tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai matakuliah 
pengembangan kepribadian, identitas 
nasional, negara dan konstitusi, 
hubungan negara dan warganegara, 
demokrasi, hak asasi manusia, 
wawasan nusantara, sebagai 
geopolitik Indonesia, ketahanan 
nasional dan integrasi nasional.  

x       x x x x x x 

  4 Memiliki kemampuan keterampilan 
berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif baik secara lisan maupun 
tulisan yang relevan dengan tugas-
tugas akademik dan keilmuan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan 
tulisan didasari oleh penguasaan 
konsep dan fungsi bahasa, ragam 
bahasa, ejaan yang disempurnakan, 
kalimat efektif, paragraf, dan karya 
ilmiah. 

x       x x x x x x 

  5 Memiliki kemampuan dalam 
berbahasa inggris baik secara lisan 
maupun tulisan. Materi kuliah 
dirancang untuk memberikan peluang 
kepada mahasiswa untuk terlibat aktif 
dalam berbicara menggunakan  
bahasa inggris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif 
terutama dalam konteks pengajaran. 

  x x     x x     x 

  6 Mampu mengaplikasikan pengetahuan 
dan keterampilan yang didapat di 
kampus dalam situasi nyata di 
masyarakat denggan pengalaman 
langsung  dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat. 

x   x x x x x   x x 

  7 Menguasai pengetahuan tentang 
lingkungan, penyebab dan dampak 
kerusakan lingkungan, cara 
melestarikan lingkungan. Pembahasan 
lingkungan ditinjau dari berbagai 
aspek terkait seperti lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-budaya, 
agama/nilai-nilai.  

x   x x x x x x x x 

4 
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  8 Menguasai adat resam Melayu 
sebagai warisan turun temurun dalam 
kehidupan masyarakat, dan 
mendorong penguatan kembali 
budaya melayu menuju masyarakat 
bermarwah, bermartabat, dan memiliki 
daya saing dalam kancah dunia global. 
Mata kuliah ini membahas konsep jati 
diri Melayu, kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, arsitektur dan 
rumah adat Melayu, teknologi Melayu, 
adat pantang larang Melayu, seni dan 
budaya Melayu, makanan dan 
minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian melayu, 
cerita rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat perkawinan 
dan pesalinan masyarakat Melayu, 
kearifan lokal masyarakat Melayu, dan 
orang Melayu dalam kancah 
globalisasi. 

x       x x       x 

  9 Menguasai tentang wawasan manusia, 
hakekat pendidikan dan unsur-
unsurnya, landasan pendidikan 
(landasan filsafat, landasan psikologis, 
landasan sosial, landasan iptek), 
lingkungan pendidikan, aliran dan 
masalah pendidikan, pendidikan masa 
depan menghadapi abad 21, 
pendidikan dan pembangunan 
nasional. 

  x x x     x x   x 

  10 Menguasai konsep pertumbuhan dan 
perkembangan, mencakup pengertian, 
prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi 
dalam memahami perkembangan 
mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: 
perkembangan fisik dan motorik, 
kognitif, bahasa, sosial, emosional, 
moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada 
peserta didik pada setiap tahap usia 
anak sekolah dasar. 

  x x x     x x   x 
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  11 Menguasai konsep dasar ilmu 
manajemen pendidikan, 
pengorganisasian pendidikan; 
kepemimpinan pendidikan, dan 
supervisi pendidikan. kajian tentang 
konsep dasar ilmu manajemen 
pendidikan mencakup sejarah 
perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, 
prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan; serta 
pengelolaan kelas (classroom 
management). 

  x x x     x x   x 

  12 menguasai konsep pertumbuhan dan 
perkembangan, mencakup pengertian, 
prinsip, pendekatan dan tahapan 
perkembangan: perspektif psikologi 
dalam memahami perkembangan 
mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: 
perkembangan fisik dan motorik, 
kognitif, bahasa, sosial, emosional, 
moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta 
penyesuaian dan permasalahan pada 
peserta didik pada setiap tahap usia 
anak sekolah dasar. 

  x x x     x x   x 

  13 Menguasai konsep umum profesi, ciri-
ciri profesi, kode etik guru, organisasi 
profesi, etika profesi guru, usaha-
usaha pengembangan profesi 
keguruan, standar kompetensi guru 
serta peraturan perundang-undangan 
tentang profesi guru, penilaian kinerja 
guru (PKG), dan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) 

  x x x     x x   x 

  14 Mengkaji konsep-konsep dasar 
kurikulum, prinsip dan model 
perkembangan kurikulum, menguasai 
pendekatan-pendekatan dalam 
pengembangan kurikulum, mengetahui 
perkembangan kurikulum di Indonesia, 
mendisain evaluasi kurikulum dan 
menyusun silabus serta RPP. 

  x   x x   x x     

6 
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  15 Mengusai konsep dasar  prinsip-
prinsip dasar pembelajaran. Hakikat, 
ciri dan komponen pembelajaran. 
Pemilihandan penggunaan metode 
pembelajaran. Interaksi belajar 
mengajar dan teknik mendapatkan 
umpanbalik. Teori-teori belajar yang 
diterapkan dalam menentukan metode 
pembelajaran. Pendekatandan model 
pembelajaran. Keterampilan dasar 
mengajar. 

  x   x x x x x x x 

  16 Memiliki kemampuan profesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam 
menggunakan media pembelajaran 
untuk memudahkan siswa dalam 
menyerap pelajaran yang di sajikan 
dengan berbagai cara dan variasi. 
kemampuan yang dimiliki dapat di 
gunakan secara teoritis dan praktik 
dengan mengembangkan 
pembelajaran secara konvensional 
maupun  TIK sesuai dengan konteks 
lingkungan belajar siswa 

  x x       x x x x 

  17 Menguasai konsep penilaian autentik, 
dasar, prinsip, syarat dan fungsi 
penilaian, ciri, jenis, strategi dan jenis 
pengembangan tes, kisi tes, 
pendekatan penilaian, prosedur 
penilaian dan analisis alat penilaian 

  x x x     x x x x 

  18 Memiliki kemampuan profesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam 
merancang peragkat pembelajaran 
serta mensimulasikan rancangan 
pembelajaran di kelas sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku. 

  x x       x x x x 

  19 Memiliki pengalaman pengenalan  
lapangan dalam hal mengamati 
budaya sekolah meliputi  pengamatan 
terhadap interaksi pembelajaran di 
kelas, karakteristik siswa, kurikulum  
dan perangkat pembelajaran  serta 
penilaiannya, mengajar dengan 
bimbingan guru, serta pembimbingan 
program ekstrakurikuler. 

                    

  20 Memiliki kemampuan akademik dan 
profesional guru kelas sekolah dasar 
dalam pembelajaran inovasi melalui 
penguasaan dan penerapan konsep 
dasar inovasi, proses inovasi, strategi 
inovasi, Inovasi kurikulum, inovasi 
dalam pembelajaran 

  x x x     x x   x 

7 
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  21 Menguasai konsep dasar penelitian 
pendidikan meliputi pengertian, 
hakikat, rasionalisasi, tujuan dan 
fungsi, proses dan keterbatasan 
penelitian, ragam penelitian 
pendidikan, konsep dasar penelitian 
kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi 
meliputi pengertian, teknik 
pengumpulan data, pengujian validitas 
dan reabilitas, dan pengujian hasil 
penelitian, penelitian tindakan kelas 
meliputi pengertian, prosedur 
pengumpulan dan pengolahan data, 
research and development meliputi 
pengertian, langkah-langkah, dan 
pengujian produk hasil R & D, 
penulisan proposal dan laporan 
penelitian. 

  X X X X X X X   X 

  22 Menguasai konsep dasar statistik 
deskriptif dan inferensial (parametrik 
dan non parametrik), skala 
Pengukuran data, ukuran tendensi 
sentral (mean, median, modus), teknik 
pengolahan dan penyajian data (grafik, 
diagram) dan ukuran variasi 
(rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan 
varians); Statistik inferensial, meliputi: 
konsep statistik parametrik dan non-
parametrik, probabilitas dan 
distribusinya, Distribusi normal baku, 
uji persyaratan statistik parametrik 
(normalitas, homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji perbedaan dua 
rerata, uji korelasi dan determinasi, 
ANAVA sederhana satu arah, dan 
Pengolahan data dengan computer 
(Excell dan SPSS). 

  X X X     X X X X 

  23 Memiliki kemampuan untuk: (1) 
memformulasikan ide, konsep, pola 
pikir, dan kreativitasnya yang dikemas 
secara terpadu dan komprehensif; (2) 
Merangkum dan mengaplikasikan 
semua pengalaman pendidikan; (3) 
menyelesaikan masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi secara 
sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang 
akurat dan didukung analisis yang 
tepat; dan (4) mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang 
digunakan di kalangan masyarakat 
ilmiah 

                    

  24 Memiliki kemampuan akademik untuk 
mendukung pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di sekolah dasar 
dengan memahami teori linguistik 
(fonologi, morfologi, sintaksis dan 
semantik) 

  x     x x x x     
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  25 Memiliki kemampuan akademik untuk 
mendukung pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di sekolah dasar 
dengan memahami dan 
mengaplikasikan teori-teori sastra 
Indonesia, dan sejarah perkembangan 
sastra Indonesia 

  x   x x x x x x   

  26 Menguasai empat keterampilan 
berbahasa Indonesia, yakni 
menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis. Setiap aspek keterampilan 
ditelaah mulai dari hakikat, tujuan, 
jenis, keterkaitan dari setiap aspek 
keterampilan, serta berbagai contoh 
aplikasi keempat keterampilan yang 
bernuansa ke-SD-an. 

                    

  27 Memiliki kemampuan akademik untuk 
mengembangkan kemampuan 
berbahasa dan sastra Indonesia di 
kelas rendah serta dapat 
melaksanakan dan merancang 
pembelajaran membaca dan menulis 
permulaan (MMP) serta 
mengembangkan pembelajaran sastra 
anak di sekolah dasar 

x x x x x x x x x x 

  28 Memiliki kemampuan akademik untuk 
mengembangkan kemampuan 
berbahasa dan sastra Indonesia di 
kelas tinggi serta mampu merancang  
dan melaksanakan pembelajaran di 
sekolah dasar 

x x x x x x x x x x 

  29 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui penguasaan fakta, 
konsep dan prinsip dasar Bilangan dan 
Aljabar dan menerapkannya dalam 
penyelesaian masalah matematika 
yang berkaitan dengan konsep-konsep 
Bilangan dan Aljabar 

  X X X X   X X X   

  30 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui penguasai fakta, 
konsep dan prinsip dasar Geometri, 
Pengukuran, Statistika dan Peluang 
dan dapat menerapkannya dalam 
menyelesaikan masalah matematika 
yang berkaitan dengan konsep-konsep 
Geometri, Pengukuran, Statistika dan 
Peluang 

  X X X X   X X X   

  31 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui penguasai 
pedagogi matematika SD yang 
meliputi kemampuan perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian 
pembelajaran matematika SD di kelas 
rendah 

  X X X X X X X X X 
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  32 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui penguasai 
pedagogi matematika SD yang 
meliputi kemampuan perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian 
pembelajaran matematika SD di kelas 
tinggi 

  X X X X X X X X X 

  33 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas sekolah dasar dalam 
pembelajaran IPA melalui penguasaan 
dan penerapan konsep dan prinsip 
besaran dan satuan, mekanika, 
termodinamika dan cahaya  dengan 
pendekatan saintifik  

  x x x     x x   x 

  34 Memiliki Kemampuan Profesional 
Guru Kelas Sekolah Dasar dalam 
Pembelajaran IPA  melalui 
penguasaan konsep-konsep  biologi 
dan lingkungan melalui pendekatan 
saintifik dan dapat 
mengimplementasikan dalam 
pembelajaran di sekolah dasar 

  x x x     x x   x 

  35 Memiliki kemampuan propfesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam hal 
pendekatan, metoda, dan aplikasi 
pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

  x x x     x x   x 

  36 Memahami dan menguasai 
kemampuan Keterampilan Konsep 
Dasar IPS dan mampu 
Menerapkannya sesuai Prinsip-Prinsip 
Pembelajran IPS  

  x x   x x x x x x 

  37 Memahami dan menguasai hakikat 
IPS,  konten IPS dengan menganalisis 
buku pelajaran IPS, Kurikulum dan 
pengembangannya, materi dan model 
pembelajaran IPS, dan penilaian IPS 
di SD 

  x x     x x x x x 

  38 Menguasai dimensi global dari 
konsep-konsep ilmu sosial dan ilmu 
terkait, dapat menelaah secara kritis 
isu-isu global, serta mengembangkan 
kebiasaan untuk mengikuti peristiwa, 
isu dan permasalahan global 
kontemporer atau yang sedang terjadi. 

  x x   x x x x x x 

  39 Menguasai dan memahami hakikat 
IPS, Keterampilan dasar IPS, Standar 
kualifikasi dan kompetensi Guru, 
Keterampilan dasar Mengajar, Peran  
guru dalam Pembelajaran, Model-
model Pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran IPS di sekolah dasar 

  x x   x x x x x x 

  40 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran PKn 
melalui penguasaan konsep-konsep 
dasar Kewarganegaraan sebagai 
subtansi kajian (disciplinary content 
knowledge) untuk mendukung 
peningkatan kualitas pembelajaran 
PKn yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial 

x x     x     x     
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mahasiswa serta partisipasi warga 
negara yang bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  41 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas SD dalam pembelajaran PKn 
melalui penerapan teori dan model 
pembelajaran PKn sebagai 
penerapansubtansi pedagogik 
(applied pedagogically  content 
knowledge) untuk mendukung 
peningkatan kualitas pembelajaran 
PKn yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial 
mahasiswa serta partisipasi warga 
negara yang bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  x   x x   x     x 

  42 Memiliki pengetahuan akademis 
sebagai guru Sekolah Dasar tentang 
filsafat seni, sejarah seni, antropologi 
seni, psikologi seni, sosiologi seni, 
estetika dan apresiasi seni serta 
penerapan seni dalam ke hidupan 
manusia sebagai bentuk 
pengejawantahan budaya manusia 
yang dimplementasikan dalam bentuk 
karya seni rupa, karya seni kerajinan, 
karya seni musik, dan karya seni tari.  

x x x   x x x x x x 

  43 Memiliki kemampuan akademis 
sebagai guru sekolah dasar dalam  
pembelajaran seni rupa dan kerajinan 
melalui penguasaan  konsep keilmuan, 
kemampuan berkarya seni rupa dan 
karya kerajinan dengan berbagai 
media melalui upaya eksprolasi media, 
alat, teknik dalam konteks budaya 
masyarakat setempat dan nusantara 
yang beragam, serta mengapresiasi   

  x x x x   x x   x 

  44 Memiliki kemampuan propfesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam 
pelajaran seni budaya dan prakarya 
(SBP) melalui pengetahuan tari, drama 
dan musik secara teoritis dan praktik 
dengan mengembangkan kognitif, 
afektif dan psikomotor secara kreatif 
dan inovatif sesuai dengan konteks 
lingkungan yang ada di masyarakat 
Indonesia 

    x x x x x x x x 

  45 Memiliki kemampuan profesional guru 
sekolah dasar melalui pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi 
serta komputer untuk kepentingan 
pembelajaran di sekolah dasar. 

    x x     x       
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  46 Memiliki kemampuan akademik 
sebagai guru sekolah dasar yang 
profesional dalam mengkomunikasikan 
ide dan gagasan mengenai 
perkembangan pendidikan di sekolah 
dasar melalui pecahan masalah aktual 
yang berkenaan dengan penerapan 
pembelajaran inovatif, pengembangan 
media dan bahan ajar pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  dan 
evaluasi pembelajaran serta mampu 
menyelenggarakan seminar ilmiah 

      x x x x       

  47 Memiliki kemampuan akademik dan 
profesional guru kelas sekolah dasar 
dalam pembelajaran terpadu melalui 
penguasaan dan penerapan konsep 
dasar, prosedur umum, keterampilan 
dasar dalam mengajar, 
merencanakan, penilaian dan praktek 
dalam pembelajaran terpadu   

  x x x     x x   x 

  48 Memiliki kemampuan profesional 
sebagai guru kelas di sekolah dasar 
dalam menguasai konsep dasar MBS, 
sejarah perkembangan MBS, 
komponen-komponen MBS, 
pengorganisasian dalam MBS, dewan 
pendidikan dan komite sekolah, 
penganggaran dalam rangka MBS, 
implementasi MBS, kepemimpinan 
dalam MBS, pembuatan keputusan 
dalam MBS, dan Koordinasi, 
komunikasi, dan supervisi dalam MBS 

  x x x x x x x x x 

  49 Memiliki kemampuan profesional 
dalam memahami Keberadaan dan 
hakekat diri manusia sebagai makhluk 
alamiah dan sosial, kebutuhan dan 
pola hubungan antar manusia sebagai 
insan pendidikan (homo educandum), 
arti filsafat dan makna pendidikan, 
pendekatan filsafat dalam pendidikan, 
pandangan esensialisme dalam 
pendidikan, pandangan perenialisme 
dalam pendidikan, teori pengetahuan 
dan nilai, pengembangan nilai untuk 
pendidikan manusia seutuhnya, 
pendidikan sebagai pelestarian nilai 
dan perubahan sosial, pendidikan 
sebagai hak dan kewajiban semua 
warga negara, peningkatan 
kesempatan dan mutu pendidikan 
yang adil bagi semua warga negara, 
pendidikan individu dan pendidikan 
masyarakat, problematika dalam 
reformasi dan konsepsi pendidikan 
Indonesia masa depan. 

x x x   x x x x x x 
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  50 Memiliki kemampuan profesional guru 
kelas dalam penguasaan konsep 
dasar dan pendekatan dalam 
pengelolaan kelas, strategi 
pengelolaan lingkungan belajar yang 
efektif, pengelolaan waktu dan 
administrasi, pembinaan disiplin dan 
perilaku, penciptaan iklim kelas, dan 
manajemen strategi-strategi 
pembelajaran 

  x x x x x x x x x 

  51 Memiliki kemampuan propfesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam 
menilai pembelajaran di sekolah dasar 
dengan menggunakan penilaian 
autentik sesuai dengan tuntutan 
kurikulum 2013 yang menekankan 
kepada perkembangan peserta didik 
secara jelas dan rinci sebagai acuan 
guru dalam melihat perkembangan 
peserta didik. 

  x x       x x x x 

  52 Memiliki kemampuan profesional guru 
sekolah dasar dalam pengajaran 
membaca dan menulis tulisan Arab 
Melayu, teknik teknik membaca dan 
menangkap isi bacaan dan dapat 
menuliskannya. 

x x x x x x x x x x 

  53 Memahami dan menguasai  tentang 
pendidikan jasmani di sekolah dasar 
yang terkait dengan falsafah, tujuan 
dan pengembangan jasmani, rohani 
dan sosial. Termasuk didalamnya 
tumbuh kembang anak dan harga diri 
anak, serta evaluasi gerak anak.  

x   x x x x x x x x 

  54 Memiliki kemampuan akademik secara 
khusus dalam mendukung 
pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia di sekolah dasar melalui 
penguasaan  hakikat sastra anak, 
memilih bahan bacaan sesuai dengan 
tingkat usia dalam bentuk sastra 
tradisional dan modern  

x x x   x   x x   x 

  55 Memiliki kemampuan akademik secara 
khusus dalam pengembangan materi 
matematika  melalui penguasai fakta, 
konsep dan prinsip dasar logika, 
persamaan linear dan persamaan 
kuadrat, geometri, peluang ,dan 
aritmatika 

  X X X     X X X   

  56 Memiliki kemampuan akademik secara 
khusus dalam pengembangan 
pembelajaran matematika  melalui 
Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI) 

X X X X X X X X X X 

  57 Memiliki kemampuan propfesionalsime 
sebagai guru sekolah dasar dalam 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA/ BUMI DAN ANTARIKSA) 
secara teoritis dan praktik dengan 
mengembangkan kognitif, afektif dan 
psikomotor secara kreatif dan inovatif 
sesuai degan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tehnologi 

  x x x     x x   x 

13 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 14 
 

  58 Menguasai konsep umum genetika, 
bioteknologi, bahan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari, pesawat 
sederhana dan pendidikan IPA. 

                    

  59 Memiliki kemampuan akademik secara 
khusus untuk mendukung 
pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di sekolah dasar 
melalui penguasaan konsep 
Demokrasi dan Masyarakat Madani, 
Fungsi Demokrasi, Lembaga-lembaga 
Negara Pasca Perubahan UUD 1945, 
Demokrasi dalam Hukum dan 
Perundang-undangan Republik 
Indonesia, HAM,  Demokrasi dalam 
Sistem Penyelenggaraan NKRI, 
Hubungan antara Rakyat dan 
Pemerintahan, Partai Politik dan 
Pemilu yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial 
serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

x         x   x x   

  60 Memiliki kemampuan akademik secara 
khusus untuk mendukung 
pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di sekolah dasar 
melalui penguasaan dan penerapan 
pendidikan multikultural di Indonesia 
yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan 
intelektual, spriritual, maupun sosial 
serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

x x     x   x       

  

61 Memiliki kemampuan dan menerapkan 
tentang pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam 
mengembangkan model pembelajaran 
berbasis komputer dengan 
menggunakan 4 model dasar, yakni 
Drill, Tutorial, Simulasi, dan Games. 
Topik yang dibahas meliputi : (1) 
Konsep CBI (Computer Based 
Instruction) , (2) Prosedur 
Pengembangan CBI (Computer Based 
Instruction), (3) Model-model 
Pengembangan CBI (Computer Based 
Instruction), meliputi Drill, Simulasi, 
Tutorial, dan Games, (4) Desain 
Perencanaan CBI (Computer Based 
Instruction) meliputi; pembuatan Garis-
garis Besar Pengembangan, Sinopsis, 
Treatment, dan storyboard (5) 
Pengenalan berbagai hardware dan 
software pendukung program, (6) 
Pengenalan Desain Grafis pendukung 
program CBI (Computer Based 
Instruction), (7) Pengenalan software 
aplikasi pembuatan Animasi 
pendukung CBI (Computer Based 

x         x   x x   
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Instruction), (8) Konsep dan Aplikasi 
Macromedia Flash , (9) Aplikasi 
scripting untuk aplikasi interaktif, dan 
evaluasi, (10) Konsep dan Aplikasi 
software macromedia Director dan 
(11) Lanjutan Macromedia Director. 

  

62 Memiliki kemampuan dan menerapkan 
tentang pengetahuan dan 
keterampilan pada kearifan lokal 
masyarakat Riau melalu bidang 
kesenian yang dapat disalurkan 
kepada anak didik. Materi yang 
diperoleh berupa pemahaman dan 
pengalaman dalam memperagakan 
tari melayu, drama melayu dan musik 
melayu Riau. 

x         x   x x   

  

63 Memiliki sikap mental dan jiwa yang 
selalu aktif dan kreatif, berdaya cipta, 
berkarya dan bersahaja, mandiri, 
keterampilan interpersonal, kerja keras 
dan sebagainya dan berusaha dalam 
rangka meningkatkan kehidupannya 

x         x   x x   

             Keterangan 
            

Elemen 
Kompetensi 

1 NASIONALISME DAN LANDASAN KEPRIBADIAN 

2 PENGUSAAN AKADEMIK KEPENDIDIKAN 

3 PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI DAN/ATAU OLAH 
RAGA 

4 KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN BERKARYA 

5 SIKAP DAN PERILAKU DALAM BERKARYA MENURUT TINGKAT KEAHLIAN 
BERDASARKAN ILMU DAN KETERAMPILAN YANG DIKUASAI 

6 PENGUASAAN KAIDAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT SESUAI DENGAN 
PILIHAN KEAHLIAN DALAM BERKARYA 

             

Deskripsi 
Generik 

KKNI Level 6 

a Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

b Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 

c Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, 
dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok. 

d Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi 
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E. Capaian Pembelajaran 
Tabel 2. Capaian Pembelajaran Perkuliahan, Bahan Kajian dan Mata Kuliah 
 

PROFIL 
STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN / PROGRAM 

LEARNING OUTCOME (PLO) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
PERKULIAHAN / COURCE 

LEARNING OUTCOME 
(CLO) 

BAHAN KAJIAN 
MATA KULIAH 

a b c d e f g h i j k l m n o p g r s t u v w x y z 
Tenaga 
pendidik, 
Peneliti dan 
Praktisi 
Pendidikan 

1 Mengkaji tentang ajaran 
Islam dalam rangka 
membekali diri 
mahasiswa dalam 
menjalankan kehidupan 
sehari-hari dengan bekal 
ilmu pengetahuan yang 
cukup, dan sikap pribadi 
yang baik. Dengan 
pemahaman yang baik 
terhadap ajaran Islam, 
segala aktifitas yang 
mereka lakukan didasari 
pada tuntunan agama 
Islam.  

1.1 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Islam 
Universitas 

                                                    

Pendidikan 
Agama Islam 

Mengikuti Standar 
Kompetensi Lulusan / 
Program Learning 
Outcome yang 
dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata 
Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Katolik 
Universitas 

1.2 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Katolik 
Universitas 

                                                    

Pendidikan 
Agama Katolik 
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Mengikuti Standar 
Kompetensi Lulusan / 
Program Learning 
Outcome dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Kristen Protestan 
Universitas 

1.3 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Kristen 
Protestan 
Universitas                                                     

Pendidikan 
Agama Kristen 
Protestan 

Mengikuti Standar 
Kompetensi Lulusan / 
Program Learning 
Outcome yang 
dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata 
Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Budha 
Universitas 

1.4 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Budha 
Universitas                                                     

Pendidikan 
Agama Budha 

Mengikuti deskripsi yang 
dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata 
Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Hindu 
Universitas 

1.5 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan 
Agama Hindu 
Universitas                                                     

Pendidikan 
Agama Hindu 

Mengikuti deskripsi yang 
dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Mata 
Kuliah Umum Pendidikan 
Agama Kong Hu Cu 
Universitas 

1.6 Mengikuti Capaian 
Pembelajaran 
Perkuliahan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana 
Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan                                                     

Pendidikan 
Agama Kong Hu 
Cu 
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Agama Kong Hu Cu 
Universitas 

2 Menguasai latar 
belakang dan hakikat 
pendidikan Pancasila di 
peguruan tinggi, 
Pancasila dalam konteks 
perjuangan sejarah 
bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai 
idiologi negara, falsafah 
bangsa Indonesia, etika 
dan sebagai dasar nilai-
nilai pengembangan 
ilmu.  

2.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Mata Kuliah Umum 
Universitas Riau 

                                                    

Pendidikan 
Pancasila 

3 Menguasai konsep 
tentang pendidikan 
kewarganegaraan 
sebagai matakuliah 
pengembangan 
kepribadian, identitas 
nasional, negara dan 
konstitusi, hubungan 
negara dan 
warganegara, 
demokrasi, hak asasi 
manusia, wawasan 
nusantara, sebagai 
geopolitik Indonesia, 
ketahanan nasional dan 
integrasi nasional.  

3.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Mata Kuliah Umum 
Universitas Riau 

                                                    

Pendidikan 
Kewarganegaraa
n 
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4 Memiliki kemampuan 
keterampilan berbahasa 
Indonesia yang efektif 
dan komunikatif baik 
secara lisan maupun 
tulisan yang relevan 
dengan tugas-tugas 
akademik dan keilmuan. 
Keterampilan berbahasa 
lisan dan tulisan didasari 
oleh penguasaan konsep 
dan fungsi bahasa, 
ragam bahasa, ejaan 
yang disempurnakan, 
kalimat efektif, paragraf, 
dan karya ilmiah. 

4.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Mata Kuliah Umum 
Universitas Riau 

                                                    

Bahasa 
Indonesia 

5 Memiliki kemampuan 
dalam berbahasa inggris 
baik secara lisan 
maupun tulisan. Materi 
kuliah dirancang untuk 
memberikan peluang 
kepada mahasiswa 
untuk terlibat aktif dalam 
berbicara menggunakan  
bahasa inggris di kelas 
dan menggunakannya 
secara kreatif terutama 
dalam konteks 
pengajaran. 

5.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Mata Kuliah Umum 
Universitas Riau 

                                                    

Bahasa Inggris 

6 Mampu mengaplikasikan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
didapat di kampus dalam 
situasi nyata di 
masyarakat denggan 
pengalaman langsung  
dalam konteks 
kehidupan 

6.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan                                                     

KKN 
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bermasyarakat. Mata Kuliah Umum 
Universitas Riau 

7 Menguasai pengetahuan 
tentang lingkungan, 
penyebab dan dampak 
kerusakan lingkungan, 
cara melestarikan 
lingkungan. 
Pembahasan lingkungan 
ditinjau dari berbagai 
aspek terkait seperti 
lingkungan fisik, 
lingkungan hidup, sosial-
budaya, agama/nilai-
nilai.  

7.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning 
Outcomedikembang
kan oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Fakultas 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Riau                                                     

Pendidikan 
Lingkungan 
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8 Menguasai adat resam 
Melayu sebagai warisan 
turun temurun dalam 
kehidupan masyarakat, 
dan mendorong 
penguatan kembali 
budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, 
bermartabat, dan 
memiliki daya saing 
dalam kancah dunia 
global. Mata kuliah ini 
membahas konsep jati 
diri Melayu, 
kepemimpinan Melayu, 
jiwa kewirausahaan, 
arsitektur dan rumah 
adat Melayu, teknologi 
Melayu, adat pantang 
larang Melayu, seni dan 
budaya Melayu, 
makanan dan minuman 
Melayu, permainan 
tradisional Melayu, 
pakaian melayu, cerita 
rakyat, kerajinan tangan 
masyarakat Melayu, adat 
perkawinan dan 
pesalinan masyarakat 
Melayu, kearifan lokal 
masyarakat Melayu, dan 
orang Melayu dalam 
kancah globalisasi. 

8.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning 
Outcomedikembang
kan oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Fakultas 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Pendidikan 
Budaya Melayu 
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9 Menguasai tentang 
wawasan manusia, 
hakekat pendidikan dan 
unsur-unsurnya, 
landasan pendidikan 
(landasan filsafat, 
landasan psikologis, 
landasan sosial, 
landasan iptek), 
lingkungan pendidikan, 
aliran dan masalah 
pendidikan, pendidikan 
masa depan 
menghadapi abad 21, 
pendidikan dan 
pembangunan nasional. 

9.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Jurusan 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Landasan 
Pendidikan 
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10 Menguasai konsep 
pertumbuhan dan 
perkembangan, 
mencakup pengertian, 
prinsip, pendekatan dan 
tahapan perkembangan: 
perspektif psikologi 
dalam memahami 
perkembangan 
mencakup: perspektif 
biologis, behaviorisme, 
kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
perkembangan; konsep 
dan tugas 
perkembangan 
berdasarkan tahapan 
perkembangan; 
karakteristik 
perkembangan 
psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: 
perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, 
sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta 
perkembangan karier; 
serta penyesuaian dan 
permasalahan pada 
peserta didik pada setiap 
tahap usia anak sekolah 
dasar. 

10.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Jurusan 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Perkembangan 
Peserta Didik 
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11 Menguasai konsep dasar 
ilmu manajemen 
pendidikan, 
pengorganisasian 
pendidikan; 
kepemimpinan 
pendidikan, dan 
supervisi pendidikan. 
kajian tentang konsep 
dasar ilmu manajemen 
pendidikan mencakup 
sejarah perkembangan 
ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, 
unsur-unsur, prinsip-
prinsip, dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan; 
serta pengelolaan kelas 
(classroom 
management). 

11.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Jurusan 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Pengelolaan 
Pendidikan 
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12 menguasai konsep 
pertumbuhan dan 
perkembangan, 
mencakup pengertian, 
prinsip, pendekatan dan 
tahapan perkembangan: 
perspektif psikologi 
dalam memahami 
perkembangan 
mencakup: perspektif 
biologis, behaviorisme, 
kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
perkembangan; konsep 
dan tugas 
perkembangan 
berdasarkan tahapan 
perkembangan; 
karakteristik 
perkembangan 
psikologis dan fisik 
peserta didik mencakup: 
perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, 
sosial, emosional, moral, 
kemandirian serta 
perkembangan karier; 
serta penyesuaian dan 
permasalahan pada 
peserta didik pada setiap 
tahap usia anak sekolah 
dasar. 

12.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Jurusan 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Bimbingan dan 
Konseling 
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13 Menguasai konsep 
umum profesi, ciri-ciri 
profesi, kode etik guru, 
organisasi profesi, etika 
profesi guru, usaha-
usaha pengembangan 
profesi keguruan, 
standar kompetensi guru 
serta peraturan 
perundang-undangan 
tentang profesi guru, 
penilaian kinerja guru 
(PKG), dan 
pengembangan 
keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 

13.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning Outcome 
yang dikembangkan 
oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Jurusan 
Ilmu Pendidikan 
Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Pengembangan 
Profesi Guru 

14 Menguasai pengetahuan 
tentang pengertian, 
hakikat, landasan, dan 
komponen-komponen 
kurikulum, prinsip-prinsip 
dan model-model 
perkembangan 
kurikulum, pendekatan-
pendekatan 
pengembangan 
kurikulum, 
perkembangan kurikulum 
di Indonesia, evaluasi 
kurikulum dan menyusun 
silabus serta RPP di 
tingkat sekolah dasar. 

14.1 Menguasai konsep-
konsep dasar 
kurikulum 

X   X         X                   X                 
Telaah 
Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran 14.2 Menguasai prinsip 

dan model 
perkembangan 
kurikulum 

X   X         X                   X                 

14.3 Menguasai 
pendekatan-
pendekatan dalam 
pengembangan 
kurikulum 

X   X         X                   X                 

14.4  Mengetahui 
perkembangan 
kurikulum di 
Indonesia 

X   X         X                   X                 

14.5 Mendisain rencana 
evaluasi kurikulum X   X         X                   X                 

14.6 Merancang silabus X   X   X   X   X X                                 
14.7 Menyusun rencana 

pelaksanaan 
pembelajaran 

X   X X X   X   X X                                 
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15 Mengusai konsep dasar  
prinsip-prinsip dasar 
pembelajaran. Hakikat, 
ciri dan komponen 
pembelajaran. 
Pemilihandan 
penggunaan metode 
pembelajaran. Interaksi 
belajar mengajar dan 
teknik mendapatkan 
umpanbalik. Teori-
teoribelajar yang 
diterapkan dalam 
menentukan metode 
pembelajaran. 
Pendekatandan model 
pembelajaran. 
Keterampilan dasar 
mengajar . 

15.1 Menguasai hakikat 
belajar dan 
pembelajaran 

X     X   X   X X                                   
Strategi 
Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

15.2 Menguasai Prinsip-
prinsip dasar 
pengajaran 

X     X       X X                                   

15.3 Menguasai strategi 
pengajaran X     X   X   X X                                   

15.4 Menguasai desain 
pengajaran X     X   X   X X                                   

15.5 Menguasai interaksi 
pengajaran yang 
edukatif 

X 
    

X 
  

X 
  

X X 
                                  

15.6 Menguasai 
pemilihan dan 
penggunaan metode 
mengajar 

X 

    

X 

  

X 

  

X X 

                                  
15.7 Menguasai 

pendekatan dan 
model pembelajaran 

X 
    

X 
  

X 
  

X X 
                                  

15.8 Menguasai masalah-
masalah dalam 
pembelajaran 

X 
    

X 
  

X   X X 
                                  

15.9 Menguasai 
keterampilan dasar 
mengajar 

X 
    

X 
  

X 
  

X X 
                                  

16 Memiliki kemampuan 
propfesionalsime 
sebagai guru sekolah 
dasar dalam 
menggunakan media 
pembelajaran untuk 
memudahkan siswa 
dalam menyerap 
pelajaran yang di sajikan 

16.1 Memahami secara 
teoritis hakekat jenis 
dan karakteristik 
media pembelajaran  

        x                                           

Media 
Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

16.2 Memilih dan 
merencanakan 
media pembelajara 
untuk siswa SD 

        x                                           
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dengan berbagai cara 
dan variasi. kemampuan 
yang dimiliki dapat di 
gunakan secara teoritis 
dan praktik dengan 
mengembangkan 
pembelajaran secara 
konvensional maupun  
TIK sesuai dengan 
konteks lingkungan 
belajar siswa 

16.3 Menciptakan dan 
menggunakan media 
pembelajaran untuk 
siswa SD 

  

    x x                                           

16.4 Memanfaatkan 
lingkungan sebagai 
media pembelajaran 
di SD   

      x                                           

16.5 Mengevaluasi dan 
pengembangan 
pusat pedia 
pembelajaran 

        x   x                                       

17 Mata kuliah ini 
membahas tentang 
konsep penilaian 
autentik, dasar, prinsip, 
syarat dan fungsi 
penilaian, ciri, jenis, 
strategi dan jenis 
pengembangan tes, kisi 
tes, pendekatan 
penilaian, prosedur 
penilaian dan analisis 
alat penilian 

17.1 Menguasai hakikat 
dan lingkup 
penilaian hasil dan 
proses belajar 
mengajar 

x           x x                                     

Penilaian 
Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

17.2 Menguasai prinsip 
evaluasi 
pembelajaran 

x           x x                                     

17.3 Menguasai prinsip-
prinsip dan prosedur 
penilaian tes hasil 
belajar 

x           x x                                     

17.4 Menguasai bentuk 
bentuk tes hasil 
belajar 

x           x x 
                                    

17.5 Menguasai 
pengolahan skor 
hasil evaluasi 

x           x x 
                                    

17.6 Menguasai teknik 
analisis dan 
interpretasi tes hasil 
belajar 

x           x x 

                                    
17.7 Menguasai analisis 

butir soal x           x x                                     
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17.8 Menguasai 
pelaporan dan 
pemanfaatan hasil 
penilaian 

x           x x 

                                    
18 Memiliki kemampuan 

profesionalsime sebagai 
guru sekolah dasar 
dalam merancang 
peragkat pembelajaran 
serta mensimulasikan 
rancangan pembelajaran 
di kelas sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku. 

18.1 Mrancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran 
bahasa Indonesia di 
sekolah dasar 

x     x x   x           x                           

Praktik 
Pengajaran 
Sekolah Dasar 

18.2 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran IPA di 
sekolah dasar 

x     x x   x               x                       

18.3 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran IPS di 
sekolah dasar 

x     x x   x                   x                   

18.4 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran 
Matematika di 
sekolah dasar 

x     x x   x             x                         

18.5 merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran PKn di 
sekolah dasar 

x     x x   x                 x                     

18.6 merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran 
tematik 

x     x x       

        

x x x x x 
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18.7 merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat 
pembelajaran 
tematik integrated 

x     x x       

        

x x x x x 

                  
19 Memiliki pengalaman 

pengenalan  lapangan 
dalam hal mengamati 
budaya sekolah meliputi  
pengamatan terhadap 
interaksi pembelajaran di 
kelas, karakteristik 
siswa, kurikulum  dan 
perangkat pembelajaran  
serta penilaiannya, 
mengajar dengan 
bimbingan guru, serta 
pembimbingan program 
ekstrakurikuler. 

19.1 Menyesuaikan 
dengan deskripsi 
Capaian 
Pembelajaran 
Perkulihan / Cource 
Learning 
Outcomedikembang
kan oleh Tim 
Pengembangan 
Kurikulum Fakultas 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
Universitas Riau 

                                                    

Pengenalan 
Lapangan 
Persekolahan 

20 Memiliki kemampuan 
akademik dan 
profesional guru kelas 
sekolah dasar dalam 
pembelajaran inovasi 
melalui penguasaan dan 
penerapan konsep dasar 
inovasi, proses inovasi, 
strategi inovasi, Inovasi 
kurikulum, inovasi dalam 
pembelajaran 

20.1 Menguasai konsep 
dasar inovasi 
pendidikan 

x 
    

x x 
  

  
  

x 
                                  

Inovasi 
Pendidikan 

20.2 Memiliki kemampuan 
memahami konsep 
proses inovasi 
pendidikan 

x 

    

x x 

  

  

  

x 

                                  
20.3 Memiliki kemampuan 

menguasai konsep 
dan prinsip strategi 
inovasi pendidikan 

x 

    

x x 

  

  

  

x 

                                  
20.4 Memiliki kemampuan  

menguasai inovasi 
kurikulum  

x 
  

x x x 
  

  
  

x 
                                  

20.5 Memiliki kemampuan 
menguasai konsep 
dan praktik dalam 
inovasi 
pembelajaran 

x 

    

x x 

  

  

  

x 
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21 Menguasai konsep dasar 
penelitian pendidikan 
meliputi pengertian, 
hakikat, rasionalisasi, 
tujuan dan fungsi, proses 
dan keterbatasan 
penelitian, ragam 
penelitian pendidikan, 
konsep dasar penelitian 
kuantitatif, kualitatif, dan 
kombinasi meliputi 
pengertian, teknik 
pengumpulan data, 
pengujian validitas dan 
reabilitas, dan pengujian 
hasil penelitian, 
penelitian tindakan kelas 
meliputi pengertian, 
prosedur pengumpulan 
dan pengolahan data, 
research and 
development meliputi 
pengertian, langkah-
langkah, dan pengujian 
produk hasil R & D, 
penulisan proposal dan 
laporan penelitian. 

21.1 Menjelaskan konsep 
dasar penelitian 
pendidikan 

x                                     x x           
Penelitian 
Pendidikan 

21.2 Menguasai ragam 
penelitian 
pendidikan 

x                                     x x           

21.3 Menguasai konsep 
dasar penelitian 
kuantitatif 

                                      x x           

21.4 Menguasai teknik 
pengumpulan data 
kuantitatif                                       x x           

21.5 Menguasai konsep 
dasar penelitian 
kualitatif                                       x x           

21.6 Menguasai teknik 
pengumpulan data 
kualitatif                                       x x           

21.7 Menguasai konsep 
dasar penelitan 
kombinasi                                       x x           

21.8 Menguasai konsep 
dasar penelitian 
tindakan kelas                                       x x           

21.9 Menguasai konsep 
dasar research and 
development                                       x x           

21.10 Menyusun proposal 
dan laporan 
penelitian 
pendidikan                                       x x           
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22 Menguasai konsep dasar 
statistik deskriptif dan 
inferensial (parametrik 
dan non parametrik), 
skala Pengukuran data, 
ukuran tendensi sentral 
(mean, median, modus), 
teknik pengolahan dan 
penyajian data (grafik, 
diagram) dan ukuran 
variasi (rentangan, 
kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan 
baku dan varians); 
Statistik inferensial, 
meliputi: konsep statistik 
parametrik dan non-
parametrik, probabilitas 
dan distribusinya, 
Distribusi normal baku, 
uji persyaratan statistik 
parametrik (normalitas, 
homogenitas varians, 
linearitas, regresi), uji 
perbedaan dua rerata, uji 
korelasi dan determinasi, 
ANAVA sederhana satu 
arah, dan Pengolahan 
data dengan computer 
(Excell dan SPSS). 

22.1 Mahasiswa dapat 
mempersentasikan 
dan menjelasakan 
serta membedakan 
antara data tunggal 
dan data 
berkelompok, serta 
dapat membuat 
Tabel Distribusi 
Frekuansi, distribusi 
frekuensi relatif dan 
kumulatif, membuat 
grapik histrogram, 
poligon frekuensi 
dan ogive 

                          x           x x           

Statistik 
Pendidikan 

22.2 Mahasiswa dapat 
menganalisis, 
membedakan antara 
populasi dan sampel  

                          x           x x           

22.3 Mahasiswa dapat 
menganalisis dalam 
membuat skala sikap 
serta dapat  
membedakan skala 
sikap dan menguji 
validitas, reliabilitas 
dan homogenitas 
intrumen suatu data 
dalam penelitian 
pendidikan 

                          x           x x           

22.4 Mahasiswa dapat   
menguji persyaratan 
analisis data dengan 
uji normalitas,  
linieritas dan uji t 

                          x           x x           
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22.5 Mahasiswa dapat  
menganalisis data 
dengan Metode chi-
kuadrat, Korelasi 
sperman rank, 
Korelasi pearson 
product moment, 
Korelasi ganda, 
Regresi sederhana 
dan ganda, Anova 
satu jalur dan anova 
dua jalur 

                          x           x x           

23 Memiliki kemampuan 
untuk: (1) 
memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan 
kreativitasnya yang 
dikemas secara terpadu 
dan komprehensif; (2) 
Merangkum dan 
mengaplikasikan semua 
pengalaman pendidikan; 
(3) menyelesaikan 
masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi 
secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan 
data/informasi yang 
akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan 
(4) mengkomunikasikan 
dan menuangkannya 
dalam format yang 
digunakan di kalangan 
masyarakat ilmiah 

23.1 Memiliki kemampuan 
untuk: (1) 
memformulasikan 
ide, konsep, pola 
pikir, dan 
kreativitasnya yang 
dikemas secara 
terpadu dan 
komprehensif; (2) 
Merangkum dan 
mengaplikasikan 
semua pengalaman 
pendidikan; (3) 
menyelesaikan 
masalah dalam 
bidang 
keahlian/bidang 
studi secara 
sistematis dan logis, 
kritis dan kreatif, 
berdasarkan 
data/informasi yang 
akurat dan didukung 
analisis yang tepat; 
dan (4) 
mengkomunikasikan 
dan menuangkannya 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Skripsi 
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dalam format yang 
digunakan di 
kalangan 
masyarakat ilmiah 

24 Memiliki kemampuan 
akademik untuk 
mendukung 
pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di 
sekolah dasar dengan 
memahami teori 
linguistik (fonologi, 
morfologi, sintaksis dan 
semantik) 

24.1 Memahami objek 
kajian fonetik, alat 
ucap, klasifikasi 
bunyi dan proses 
terbentuknya bunyi 

                        x                           

Kebahasaan  

24.2 Memahami cara 
pembentukan fonem 
bahasa Indonesia 

                        x                           

24.3 Memahami hakikat 
morfologi                         x                           

24.4 Memahami 
klasifikasi morfem, 
prinsip pengenalan 
morfem serta bentuk 
asal dan bentuk 
dasar                         

x 

                          
24.5 Memahami hakikat 

morfonemik dan 
morfologik                         

x 
                          

24.6 Memahami konsep 
kalimat dan jenis 
kalimat (Sintaksis)                         

x 
                          

24.7 memahami hakikat 
semantik                         x                           

24.8 memahami unsur-
unsur semantik dan 
jenis makna                         

x 
                          

24.9 memahami dan 
menganalisis 
Ketaksaan dan 
perubahan makna                         

x 
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25 Memiliki kemampuan 
akademik untuk 
mendukung 
pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di 
sekolah dasar dengan 
memahami dan 
mengaplikasikan teori-
teori sastra Indonesia, 
dan sejarah 
perkembangan sastra 
Indonesia 

25.1 Memahami 
pengertian sastra, 
masalah angkatan, 
dan penulisan 
sejarah sastra 
Indonesia 

                        x                           

Teori dan 
Sejarah Sastra 
Indonesia 

25.2 Memahami 
perkembangan 
kesusastraan 
Indonesia 

                        x                           

25.3 Memahami 
periodisasi dan ciri-
ciri intrinsik dalam 
periodisasi sastra 
Indonesia 

                        x                           

25.4 Memahami teori dan 
kritik sastra                         x                           

25.5 Memahami 
perkembangan teori 
sastra                         

x 
                          

25.6 Memahami 
pengertian prosa 
fiksi dan nonfiksi, 
puisi, dan drama                          

x 

                          
26 Menguasai empat 

keterampilan berbahasa 
Indonesia, yakni 
menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis. 
Setiap aspek 
keterampilan ditelaah 
mulai dari hakikat, 
tujuan, jenis, keterkaitan 
dari setiap aspek 
keterampilan, serta 
berbagai contoh aplikasi 
keempat keterampilan 
yang bernuansa ke-SD-
an. 

26.1 Memahami prinsip-
prinsip dalam 
pembelajaran 
membaca                         

x 

                          

Keterampilan 
Berbahasa 
Indonesia di SD 

26.2 Strategi membaca di 
SD                         x                           

26.3 Memahami aktivitas 
memebaca 
permulaan                         

x 
                          

26.4 Memahami 
karakteristik tulisan 
dalam proses 
membca di SD                         

x 

                          
26.5 Memahami penilaian 

membaca di SD                         x                           
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26.6 Memahami hakikat 
menulis dan ragam 
menulis                         

x 
                          

26.7 Memahami dan 
mengaplikasikan 
penggunaan kalimat 
efektif dalam 
keterampilan 
menulis                         

x 

                          
26.8 Memahami dan 

mengaplikasikan 
penggunaan ejaan 
yang disempurnakan 
dalam implementasi 
menulis                         

x 

                          
26.9 Memahami jenis-

jenis karangan 
dalam keterampilan 
menulis                          

x 

                          
26.10 Memahami dan 

mengaplikasikan 
menulis surat 
menyurat resmi dan 
tidak resmi                         

x 

                          
26.11 Memahami hakikat 

menyimak                         x                           
26.12 Memahami syarat-

syarat menyimak 
yang baik                         

x 
                          

26.13 Memahami jenis-
jenis menyimak                         x                           

26.14 Memahami hakikat 
berbicara                         x                           

26.15 Memahami syarat-
syarat berbicara 
yang efektif                         

x 
                          

26.16 Memahami jenis-
jenis berbicara                         x                           
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26.17 Mampu 
mengaplikasikan 
teori menyimak dan 
berbicara secara 
efektif                         

x 

                          
27 Memiliki kemampuan 

akademik untuk 
mengembangkan 
kemampuan berbahasa 
dan sastra Indonesia di 
kelas rendah serta dapat 
melaksanakan dan 
merancang 
pembelajaran membaca 
dan menulis permulaan 
(MMP) serta 
mengembangkan 
pembelajaran sastra 
anak di sekolah dasar 

27.1 Memahami 
perkembangan 
bahasa anak 

                  x     x                           
Pendidikan  
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
Kelas Rendah 27.2 Memahami tahapan 

pemerolehan 
bahasa anak 

                  x     x                           

27.3 Memahami berbagai 
pendekatan dalam 
pembelajaran 
bahasa 

      x                 x                           

27.4 Memahami berbagai 
model, metode dan 
teknik pembelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas 
rendah       

x x 

              

x 

                          
27.5 Memahami serta 

mampu 
mengaplikasikan 
metode 
pembelajaran MMP       

x x 

              

x 

                          
27.6 Memahami hakikat 

sastra anak                         x                           
27.7 Memahami evaluasi 

pembelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas 
rendah             

x 

          

x 

                          
27.8 Mampu merancang 

tes pembelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas 
rendah     

  x x   x 

          

x 
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27.9 Mampu merancang 
perangkat 
pembelajaran     

          
          

x 
                          

27.10 Mengaplikasikan 
pembelajaran 
bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas 
rendah       

x x   x 

          

x 

                          
28 Memiliki kemampuan 

akademik untuk 
mengembangkan 
kemampuan berbahasa 
dan sastra Indonesia di 
kelas tinggi serta mampu 
merancang  dan 
melaksanakan 
pembelajaran di sekolah 
dasar 

28.1 Memahami berbagai 
strategi untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
berbahasa lisan 

      x                 x                           

Pendidikan  
Bahasa dan 
Sastra Indonesia 
KelasTinggi 

28.2 Mampu 
mengidentifikasi 
materi pembelajaran 
bahasa lisan 

                        x                           

28.3 Mampu merancang 
serta melaksanakan 
pembelajaran 
bahasa lisan 

                        x                           

28.4 Memahami berbagai 
strategi untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
berbahasa tulis       

x 

                

x 

                          
28.5 Mampu 

mengidentifikasi 
materi pembelajaran 
bahasa tulis                         

x 

                          
28.6 Memahami berbagai 

strategi untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
bersastra 
 
       

x 

                

x 
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28.7 mampu 
mengidentifikasi 
materi pembelajaran 
sastra di kelas tinggi                         

x 

                          
28.8 mampu merancang 

berbagai jenis tes 
bahasa lisan, tulis 
dan sastra di kelas 
tinggi             

x 

                                      
29 Memiliki kemampuan 

profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui 
penguasaan fakta, 
konsep dan prinsip dasar 
Bilangan dan Aljabar dan 
menerapkannya dalam 
penyelesaian masalah 
matematika yang 
berkaitan dengan 
konsep-konsep Bilangan 
dan Aljabar 

29.1 Mengenal fakta, 
lambang, dan notasi 
bilangan 

    X   X   X   X         X                         
Konsep Dasar 
Matematika SD I 

29.2 Mengaplikasikan 
konsep operasi 
hitung bilangan bulat 

    x   X   X   X         X                         

29.3 Menerapkan konsep 
operasi hitung 
bilangan pecahan 

    X   X   X   X         X                         

29.4 Menemukan konsep 
perpangkatan dan 
penarikan akar 
bilangan pangkat     X   X   X   X         X                         

29.5 Menentukan solusi 
suatu persamaan 
linear satu variabel     X   X   X   X         X                         

29.6 Menyajikan relasi 
dan fungsi dalam 
koordinat dan grafik     X   X   X   X         X                         

30 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui 
penguasai fakta, konsep 
dan prinsip dasar 
Geometri, Pengukuran, 
Statistika dan Peluang 
dan dapat 

30.1 Menemukan fakta 
dan konsep-konsep 
bangun datar dan 
mengaplikasikan 
dalam 
menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan bangun 
datar 

    X   X   X   X         X                         

Konsep Dasar 
Matematika SD II 
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menerapkannya dalam 
menyelesaikan masalah 
matematika yang 
berkaitan dengan 
konsep-konsep 
Geometri, Pengukuran, 
Statistika dan Peluang 

30.2 Menemukan fakta 
dan konsep-konsep 
bangun ruang dan 
mengaplikasikan 
dalam 
menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan bangun 
ruang 

    X   X   X   X         X                         

30.3 Menentukan fakta 
dan konsep-konsep 
pengukuran satuan 
(panjang, luas, 
volume, waktu) dan 
perbandingan  dan 
mengaplikasikan 
dalam 
menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan pengukuran 
dan perbandingan 

    X   X   X   X         X                         

30.4 Mememiliki 
kemampuan dalam 
mengumpulkan, 
mengelompokkan 
dan mengolah data 

    X   X   X   X         X             X           

30.5 Memilki kemampuan 
menyajikan data 
dalam tabel dan 
grafik 

    X   X   X   X         X             X           

30.6 Memilki kemampuan 
menganalisis data      X   X   X   X         X             X           

30.7 Memiliki kemampuan 
menaksi peluang 
kejadian dari data 
statistik 

    X   X   X   X         X             X           
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31 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui 
penguasai pedagogi 
matematika SD yang 
meliputi kemampuan 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
penilaian pembelajaran 
matematika SD di kelas 
rendah 

31.1 Memiliki kemampuan 
membuat perangkat 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas rendah yang 
meliputi bidang 
bilangan, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data  

X   X X X   X             X                         Pendidikan 
Matematika SD 
Kelas Rendah 

31.2 Memiliki kemampuan 
membuat media 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas rendah yang 
meliputi bidang 
bilangan, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data  

X   X X X         X       X                         

31.3 Memiliki kemampuan 
membuat instrumen 
penilaian 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas rendah yang 
meliputi bidang 
bilangan, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data  

X   X X X   X     X       X                         

31.4 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas rendah yang 
meliputi bidang 
bilangan, geometri 
dan pengukuran, 

X   X X   X     X         X                         
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dan pengolahan 
data melalui simulasi 
maupun di Sekolah 
Dasar 

32 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
Matematika melalui 
penguasai pedagogi 
matematika SD yang 
meliputi kemampuan 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
penilaian pembelajaran 
matematika SD di kelas 
tinggi 

32.1 Memiliki kemampuan 
membuat perangkat 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas tinggi yang 
meliputi bidang 
bilangan, aljabar, 
geometri dan 
pengukuran, dan 
pengolahan data 
dan peluang 

X   X X X   X             X                         Pendidikan 
Matematika SD 
Kelas Tinggi 

32.2 Memiliki kemampuan 
membuat media 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas tinggi yang 
meliputi 
bidangbilangan, 
aljabar, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data dan peluang 

X   X X X         X       X                         

32.3 Memiliki kemampuan 
membuat instrumen 
penilaian 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas tinggi yang 
meliputi 
bidangbilangan, 
aljabar, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data dan peluang 

X   X X X   X     X       X                         
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32.4 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran 
matematika SD 
kelas tinggi yang 
meliputi bilangan, 
aljabar, geometri 
dan pengukuran, 
dan pengolahan 
data dan 
peluangmelalui 
simulasi maupun di 
Sekolah Dasar 

X   X X   X     X         X                         

33 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
sekolah dasar dalam 
pembelajaran IPA 
melalui penguasaan dan 
penerapan konsep dan 
prinsip besaran dan 
satuan, mekanika, 
termodinamika dan 
cahaya  dengan 
pendekatan saintifik  

33.1 menguasai konsep 
besaran dan 
pengukuran dalam 
pembelajaran IPA 
melalui pendekatan 
saintifik 

      x x       x           x                       

Konsep Dasar 
IPA 1 

33.2 memiliki kemampuan 
dalam menguasai 
konsep dan prinsip 
usaha, energi 
dengan melalui 
pendekatan saintifik 

      x x       x           x                       

33.3 menguasai konsep 
dan prinsip tentang 
panas dan suhu 
melalui pendekatan 
saintifik 

      x x       x           x                       

33.4 memiliki kemampuan 
menganalisis konsep 
dan prinsip dalam 
memahami getaran, 
gelombang dan 
bunyi, cahaya dan 
mengenal alat optik 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

      x x       x           x                       
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33.5 menguasai konsep 
dan  prinsip dalam  
memahami 
kelistrikan dan 
magnet melalui 
pendekatan saintifik 

      x x       x           x                       

34 Memiliki Kemampuan 
Profesional Guru Kelas 
Sekolah Dasar dalam 
Pembelajaran IPA  
melalui penguasaan 
konsep-konsep  biologi 
dan lingkungan melalui 
pendekatan saintifik dan 
dapat 
mengimplementasikan 
dalam pembelajaran di 
sekolah dasar 

34.1 menguasai materi 
secara teoritik dan 
praktis tentang sel 
sebagai satuan 
struktural dan 
fungsional terkecil 
makhluk hidup 

        x   x   x           x                       

Konsep Dasar 
IPA 2 

34.2 menguasai konsep 
keanekaragaman 
makhluk hidup 
melalui pendekatan 
saintifik 

        x   x   x           x                       

34.3 mengindetifikasi  
dan mengklasifikasi 
hewan invertebrata 
dan vertebrata 
melalui pendekatan 
saintifik 

        x   x   x           x                       

34.4 memiliki kemampuan 
menganalisis 
tentang fungsi-fungsi 
organ  pada makhluk 
hidup 

        x   x   x           x                       

34.5 menampilkan 
konsep tentang 
makhluk hidup dan 
lingkungan melalui 
pendekatan saintifik 

        x   x   x           x                       

35 Memiliki kemampuan 
propfesionalsime 
sebagai guru sekolah 
dasar dalam hal 
pendekatan, metoda, 

35.1 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang 
hakekat IPA sebagai 
Produk, roses, dan 

      x x       x           x                       

Pengembangan 
Pembelajaran 
IPA SD 
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dan aplikasi 
pembelajaran IPA di 
Sekolah Dasar 

Sikap Ilmiah 

35.2 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang teori 
belajar yang 
melandasai 
pembelajaran IPA 

      x x       x           x                       

35.3 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang 
Pendekatan dan 
model Pembelajaran 
yang melandasai 
pembelajaran IPA       

x x 

      

x 

          

x 

                      
35.4 Menguasai materi 

secara teoritis dan 
praktis tentang 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran dan 
pembuatan alat 
peraga sederhana 
pada pembelajaran 
IPA SD       

x x 

      

x 

          

x 

                      
36 Memahami dan 

menguasai kemampuan 
Keterampilan Konsep 
Dasar IPS dan mampu 
Menerapkannya sesuai 
Prinsip-Prinsip 
Pembelajran IPS  

36.1 Membandingkan 
Konsep Dasar Ilmu-
Ilmu Sosial 

x x         x x   x           x                     
Konsep Dasar 
IPS 

36.2 Menerapkan 
keterampilan Dasar 
dalam ilmu-ilmu 
sosial 

x x   x x     x   x           x                     

36.3 Menganalisis 
Pandangan 
Pancasila terhadap 
Kedudukan Individu 
dan Masyarakat 

x x   x     x x   x           x                     
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36.4 Menganalisis 
keadaan alam dan 
hubungannya 
dengan manusia  

  x         x x   x           x                     

36.5 Membandingkan 
Pengaruh 
kebudayaan dari luar 
terhadap 
kebudayaan 
Indonesia 

x x         x x x x           x                     

36.6 Menjelaskan 
Perjuangan Bangsa 
Indonesia untuk 
mencapai dan 
mempertahankan 
kemerdekaan 

x x   x     x x x x           x                     

37 Memahami dan 
menguasai hakikat IPS,  
konten IPS dengan 
menganalisis buku 
pelajaran IPS, Kurikulum 
dan pengembangannya, 
materi dan model 
pembelajaran IPS, dan 
penilaian IPS di SD 

37.1 Menjelaskan Hakikat 
IPS 

x x             x x x         x                     Pendidikan IPS 
SD 

37.2 Menganalisis Buku 
Pelajaran IPS 
tentang Konten IPS 

x       x   x x x x           x                     

37.3 Menganalisis 
Kurikulum IPS SD 

x   x x x x x x x x           x                     

37.4 Mengembangkan 
materi dan model 
pembelajaran IPS 

x x   x x x x x x x           x                     

37.5 Merancang Alat 
Penilaian 

  x   x x   x x x x           x                     

38 Menguasai dimensi 
global dari konsep-
konsep ilmu sosial dan 
ilmu terkait, dapat 
menelaah secara kritis 
isu-isu global, serta 
mengembangkan 
kebiasaan untuk 
mengikuti peristiwa, isu 

38.1 Menjelaskan 
perspektif global dan 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 

x x           x   x           x                     

Perspektif Global 

38.2 Menghubungkan 
interaksi global 
dilihat dari berbagai 
disiplin ilmu 
pengetahuan sosial 

x x           x   x           x                     
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dan permasalahan global 
kontemporer atau yang 
sedang terjadi. 

38.3 Membandingkan  
organisasi-
organisasi 
kerjasama global 
maupun regional 

x x         x x   x           x                     

38.4 Menganalisis 
Lingkungan hidup 
dan isu-isu global 

x x         x x   x           x                     

38.5 Menganalisis 
keanekaragaman 
budaya 

x x         x x   x           x                     

39 Menguasai dan 
memahami hakikat IPS, 
Keterampilan dasar IPS, 
Standar kualifikasi dan 
kompetensi Guru, 
Keterampilan dasar 
Mengajar, Peran  guru 
dalam Pembelajaran, 
Model-model 
Pembelajaran dan 
evaluasi pembelajaran 
IPS di sekolah dasar 

39.1 Menganalisis hakikat 
IPS dan Sejarah 
Perkembangan IPS 

  X             X   X           X                   
Pengembangan 
Pembelajaran 
IPS SD 

39.2 Menganalisis 
Keterampilan Dasar 
IPS 

X X   X       X X X X           X                   

39.3 Membandingkan 
Standar Kualifikasi 
dan Kompetensi 
Guru 

X X   X X X X X X X X           X                   

39.4 Menerapkan 
Keterampilan Dasar 
Mengajar X X   X X X X X X X X           X                   

39.5 Menerapkan Peran 
Guru Dalam 
Pembelajaran   X X X X X X X X X X           X                   

40 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
PKn melalui penguasaan 
konsep-konsep dasar 
Kewarganegaraan 
sebagai subtansi kajian 
(disciplinary content 

40.1 Menguasai materi 
keilmuan yang 
meliputi dimensi 
pengetahuan, sikap, 
nilai, dan perilaku 
yang mendukung 
kegiatan 
pembelajaran PKn. 

x                             x                     

Konsep Dasar 
PKn SD 
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knowledge) untuk 
mendukung peningkatan 
kualitas pembelajaran 
PKn yang berorientasi 
pada pengembangan 
kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun sosial 
mahasiswa serta 
partisipasi warga negara 
yang bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 

40.2 Menguasai konsep 
dan prinsip 
kepribadian nasional 
dan demokrasi 
konstitusional 
Indonesia, semangat 
kebangsaan dan 
cinta tanah air serta 
bela negara. 

x                             x                     

  

40.3 Menguasai konsep 
dan prinsip 
perlindungan, 
pemajuan HAM, 
serta penegakan 
hukum secara adil 
dan benar. 

x                             x                     

  

40.4 Menguasai konsep, 
prinsip, nilai, moral, 
dan norma 
kewarganegaraan 
Indonesia yang 
demokratis dalam 
konteks kewargaan 
negara dan dunia. 

x                             x 

                    

  

41 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
SD dalam pembelajaran 
PKn melalui penerapan 
teori dan model 
pembelajaran PKn 
sebagai 
penerapansubtansi 
pedagogik (applied 
pedagogically  content 
knowledge) untuk 
mendukung peningkatan 
kualitas pembelajaran 
PKn yang berorientasi 

41.1 Menguasai konsep 
dan prinsip dasar 
paradigma baru PKn 

x                             x                     
Pengembangan 
Pembelajaran 
PKn SD 

41.2 Menguasai materi, 
konsep dan prinsip 
pengembangan 
desain dan model 
pembelajaran PKn 

    x x x   x   x x           x                     

41.3 Menguasai materi 
keilmuan tentang 
pengembangan 
pendekatan dan 
metode 
pembelajaran PKn 

x   x x x   x   x x           x                     
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pada pengembangan 
kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun 
sosial mahasiswa serta 
partisipasi warga 
negara yang 
bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia. 

41.4 Menguasai prinsip 
pengembangan 
materi pembelajaran 
PKn SD 

x   x x x   x   x x           x                     

41.5 Menguasai prinsip 
pengembangan 
desain dan model 
pembelajaran PKn 
Kelas Rendah 

x   x x x x x x x x           x                     

41.6 Menguasai prinsip 
pengembangan 
desain dan model 
pembelajaran PKn 
Kelas Tinggi 

x   x x x x x x x x           x                     

41.7 Menguasai prinsip 
pengembangan 
media dan sumber 
pembelajaran PKn 
SD 

    x x x                     x                     

41.8 Menguasai prinsip 
penilaian 
pembelajaran PKn 
SD 

    x x x   x                 x                     

41.9 Menerapan 
pembelajaran PKn 
SD 

x   x x x x x x x x           x                     

42 Memiliki pengetahuan 
akademis sebagai guru 
Sekolah Dasar tentang 
filsafat seni, sejarah seni, 
antropologi seni, 
psikologi seni, sosiologi 
seni, estetika dan 
apresiasi seni serta 
penerapan seni dalam ke 
hidupan manusia 
sebagai bentuk 
pengejawantahan 

42.1 mengklasifikasikan 
filsafat yang 
mendasari seni dan 
sejarah 
perkembangan seni 
dan sejarah 
perkembangan seni 
di Indonesia 

x x x x           x x x         x x       x x x     

Konsep dan 
Teori Seni 

42.2 memahami kaitan 
antropologi seni 
dengan prilaku 
manusia 

x x x x           x x x         x x       x x x     
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budaya manusia yang 
dimplementasikan dalam 
bentuk karya seni rupa, 
karya seni kerajinan, 
karya seni musik, dan 
karya seni tari.  

42.3 memahami 
perkembangan 
sosiologi seni 
sebagai proses 
perkembangan nilai-
nilai sosial di 
masyarakat 
 
 
 

x x x x           x x x         x x       x x x     

42.4 prilaku manusia 
dalam berkesenian  
sebagai konteks 
perwujudan psikologi  

x x x x 

          

x x x         x x       x x x 

    
42.5 mengklasifikasikan 

estetika masyarakat 
modern dan 
masyarakat 
tradisional 

x x x x 

          

x x x         x x       x x x 

    
42.6 memahami berkarya 

seni sebagai sebuah 
apresiasi 

x x x x 
          

x x x         x x       x x x 
    

43 Memiliki kemampuan 
akademis sebagai guru 
sekolah dasar dalam  
pembelajaran seni rupa 
dan kerajinan melalui 
penguasaan  konsep 
keilmuan, kemampuan 
berkarya seni rupa dan 
karya kerajinan dengan 
berbagai media melalui 
upaya eksprolasi media, 
alat, teknik dalam 
konteks budaya 
masyarakat setempat 
dan nusantara yang 
beragam, serta 

43.1 memiliki 
pengetahuan 
tentang konsep seni, 
seni rupa dan seni 
kerajinan. Memiliki 
pengetahuan 
tentang tujuan dan 
fungsi pembelajaran 
seni bagi siswa 
sekolah dasar. 
Memiliki 
pengetahuan 
tentang konsep seni 
tradisional dan 
modern serta 
perkembangannya 

x             x     x                     x   x     

Pendidikan Seni 
Rupa dan Seni 
Kerajinan 
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mengapresiasi   43.2 memiliki 
pengetahuan dan 
pemahaman tentang 
komposisi, proporsi 
dan aksentuasi 
sebagai dasar 
penciptaan karya 
senirupa dan 
kerajinan, 
kemampuan 
mengolah bahan 
dan penggunaan 
teknik yang 
berorientasi kepada 
penyelamatan 
lingkungan yang 
berhasil guna.               

x             x     x                     x   x     

43.3 menguasai 
keterampilan dalam 
berkarya seni rupa 
dan kerajinan dalam 
bentuk karya seni 
dua dan tiga dimensi 
dengan 
memanfaatkan 
berbagai media 
dengan azas 
mamfaat 

x             x     x                     x   x     

43.4 Menguasai  konsep 
dan prinsip 
pembelajaran seni 
rupa dan kerajinan  

x             x     x                     x   x     

44 Memiliki kemampuan 
propfesionalsime 
sebagai guru sekolah 
dasar dalam pelajaran 
seni budaya dan 
prakarya (SBP) melalui 
pengetahuan tari, drama 

44.1 Menguasai materi 
keilmuan yang 
meliputi dimensi 
pengetahuan, sikap, 
nilai, dan perilaku 
yang mendukung 
kegiatan seni 

                    x                     x x       

Pendidikan Seni 
Tari, Drama dan 
Musik 
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dan musik secara teoritis 
dan praktik dengan 
mengembangkan 
kognitif, afektif dan 
psikomotor secara kreatif 
dan inovatif sesuai 
dengan konteks 
lingkungan yang ada di 
masyarakat Indonesia 

budaya dan 
prakarya 

44.2 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
tari. 

        x           x x                   x x x     

44.3 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
musik 

        x           x x                   x x     x 

44.4 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
drama   

      x           x x                   x x x     

44.5 mengusasi materi 
dan konsep 
pertumbuhan dan 
perkembangan anak 
terhadap seni tari, 
drama dan musik   

                x x x                   x x   x   

45 Memiliki kemampuan 
profesional guru sekolah 
dasar melalui 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan 
komunikasi serta 
komputer untuk 
kepentingan 
pembelajaran. 

45.1 Memahami dan 
mengaplikasikan 
konsep dasar dah 
hakikat dasar 
teknologi informasi 
dan komunikasi atau 
komputer dalam 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

Dasar Teknologi 
Komunikasi & 
Informasi/Kompu
ter 

45.2 Memahami dan 
mengaplikasikan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
berbasis komputer 
dalam pembelajaran 
di sekolah dasar 

        x                                         x 
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45.3 Memahami dan 
mengaplikasikan 
program pengolahan 
kata untuk 
kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

45.4 Memahami dan 
mengaplikasikan 
program presentasi 
untuk kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

45.5 Memahami dan 
mengaplikasikan 
program pengolahan 
angka untuk 
kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

45.6 Memahami dan 
mengaplikasikan 
program 
penelurusan internet 
untuk kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

45.7 Memahami dan 
mengaplikasikan 
pembelajaran 
berbasis web untuk 
kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 
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45.8 Mengaplikasikan 
pembelajaran 
berbasis teknologi 
informasi dan 
komunikasi serta 
komputer untuk 
kepentingan 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

        x                                         x 

46 Memiliki kemampuan 
akademik sebagai guru 
sekolah dasar yang 
profesional dalam 
mengkomunikasikan ide 
dan gagasan mengenai 
perkembangan 
pendidikan di sekolah 
dasar melalui pecahan 
masalah aktual yang 
berkenaan dengan 
penerapan pembelajaran 
inovatif, pengembangan 
media dan bahan ajar 
pembelajaran, 
pengembangan 
penilaian,  dan evaluasi 
pembelajaran serta 
mampu 
menyelenggarakan 
seminar ilmiah 

46.1 Mampu 
mengidentifikasi 
masalah aktual yang 
berkenaan dengan 
penerapan 
pembelajaran 
inovatif, 
pengembangan 
media dan bahan 
ajar pembelajaran, 
pengembangan 
penilaian,  dan 
evaluasi 
pembelajaran di 
sekolah dasar 

x   x x x   x           x             x x         x 

Seminar 

46.2 Mampu menyusun 
artikel ilmiah 
mengenai masalah 
aktual yang 
berkenaan dengan 
penerapan 
pembelajaran 
inovatif, 
pengembangan 
media dan bahan 
ajar pembelajaran, 
pengembangan 
penilaian,  dan 
evaluasi 
pembelajaran di 

x   x x x   x           x             x x         x 
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sekolah dasar 

46.3 Mampu berperan 
sebagai panitia 
penyelenggaraan 
seminar ilmiah 

x   x x x   x           x             x x         x 

46.4 Mampu berperan 
sebagai pemakalah/ 
penyaji 

x   x x x   x           x             x x         x 

47 Memiliki kemampuan 
akademik dan 
profesional guru kelas 
sekolah dasar dalam 
pembelajaran terpadu 
melalui penguasaan dan 
penerapan konsep 
dasar, prosedur umum, 
keterampilan dasar 
dalam mengajar, 
merencanakan, penilaian 
dan praktek dalam 
pembelajaran terpadu   

47.1 menguasai konsep 
dasar dan model 
pembelajaran 
terpadu 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 

                                  

Pembelajaran 
Terpadu 

47.2 memiliki kemampuan 
memahami konsep 
prosedur umum 
pembelajaran 
terpadu 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 

                                  
47.3 memiliki kemampuan 

menguasai konsep 
dan prinsip 
keterampilan dasar 
mengajar dalam 
pembelajaran 
terpadu 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 

                                  
47.4 memiliki kemampuan 

dan melakukan 
praktik dalam 
perancanangan 
pembelajaran 
terpadu 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 
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47.5 memiliki kemampuan 
menguasai konsep 
dan praktik dalam 
penilaian 
pembelajaran 
terpadu 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 

                                  
47.6 melakukan praktek 

pembelajaran 
terpadu secara 
simulasi dikelas 

x 

    

x x 

  

x 

  

x 

                                  
48 Memiliki kemampuan 

profesional sebagai guru 
kelas di sekolah dasar 
dalam menguasai 
konsep dasar MBS, 
sejarah perkembangan 
MBS, komponen-
komponen MBS, 
pengorganisasian dalam 
MBS, dewan pendidikan 
dan komite sekolah, 
penganggaran dalam 
rangka MBS, 
implementasi MBS, 
kepemimpinan dalam 
MBS, pembuatan 
keputusan dalam MBS, 
dan Koordinasi, 
komunikasi, dan 
supervisi dalam MBS 

48.1 Menguasai Konsep 
Dasar Manajemen 
Berbasis Sekolah 

          x   x x x                                 
Manajemen 
Berbasis 
Sekolah 

48.2 Menguasai Sejarah 
MBS            x   x x                                   

48.3 Menguasai  
komponen-
komponen sekolah 
dan 
Pengorganisasian 
dalam kerangka 
MBS 

          x   x x                                   

48.4 Menguasai konsep 
Dewan pendidikan 
dan komite sekolah           

x   x 
                                    

48.5 Menguasai 
Penganggaran 
dalam kerangka 
MBS           

x   x 

                                    
48.6 Menguasai 

Implementasi MBS           x   x                                     
48.7 Menguasai Konsep 

Kepemimpinan 
dalam MBS           

x   x 
                                    

48.8 Menguasai 
Pembuatan 
keputusan dalam 
MBS           

x   x 
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48.9 Menguasai konsep 
Koordinasi, 
komunikasi, dan 
supervisi dalam MBS           

x   x 

                                    
49 Memiliki kemampuan 

profesional dalam 
memahami Keberadaan 
dan hakekat diri manusia 
sebagai makhluk 
alamiah dan sosial, 
kebutuhan dan pola 
hubungan antar manusia 
sebagai insan 
pendidikan (homo 
educandum), arti filsafat 
dan makna pendidikan, 
pendekatan filsafat 
dalam pendidikan, 
pandangan esensialisme 
dalam pendidikan, 
pandangan perenialisme 
dalam pendidikan, teori 
pengetahuan dan nilai, 
pengembangan nilai 
untuk pendidikan 
manusia seutuhnya, 
pendidikan sebagai 
pelestarian nilai dan 
perubahan sosial, 
pendidikan sebagai hak 
dan kewajiban semua 
warga negara, 
peningkatan kesempatan 
dan mutu pendidikan 
yang adil bagi semua 
warga negara, 
pendidikan individu dan 
pendidikan masyarakat, 
problematika dalam 

49.1 Menguasai tentang 
keberadaan dan 
hakekat diri manusia 
sebagai makhluk 
alamiah dan sosial 

x x           x   x x             x                 

Filsafat 
Pendidikan 

49.2 Mengidentifikasi 
Kebutuhan dan pola 
hubungan antar 
manusia sebagai 
insan pendidikan 
(homo educandum) 

  x           x     x             x                 

49.3 Menguasai Arti 
filsafat dan makna 
pendidikan 

x             x                   x                 

49.4 Menguasai 
Pendekatan filsafat 
dalam pendidikan 

x             x                   x                 

49.5 Menguasai 
Pandangan 
esensialisme dalam 
pendidikan 

x             x                   x                 

49.6 Menguasai 
Pandangan 
perenialisme dalam 
pendidikan 

x             x                   x                 

49.7 Menguasai Teori 
pengetahuan dan 
nilai 

x             x                   x                 

49.8 Menguasai 
Pengembangan nilai 
untuk pendidikan 
manusia seutuhnya 

x             x                   x                 

49.9 Menguasai 
Pendidikan sebagai 
pelestarian nilai dan 

x             x                   x                 
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reformasi dan konsepsi 
pendidikan Indonesia 
masa depan. 

perubahan sosial 

49.10 Menguasai 
Pendidikan sebagai 
hak dan kewajiban 
semua warga 
negara 

x             x                   x                 

49.11 Menguasai 
Peningkatan 
kesempatan dan 
mutu pendidikan 
yang adil bagi 
semua warga 
negara 

x             x                   x                 

50 Memiliki kemampuan 
profesional guru kelas 
dalam penguasaan 
konsep dasar dan 
pendekatan dalam 
pengelolaan kelas, 
strategi pengelolaan 
lingkungan belajar yang 
efektif, pengelolaan 
waktu dan administrasi, 
pembinaan disiplin dan 
perilaku, penciptaan iklim 
kelas, dan manajemen 
strategi-strategi 
pembelajaran 

50.1 Menguasai 
pengertian dan 
konsep-konsep 
dasar pengelolaan 
kelas 

x     x   x   x                                     

Manajemen 
Kelas 

50.2 Menguasai 
pendekatan dalam 
manajemen kelas 

      x   x   x                                     

50.3 Menguasai konsep 
lingkungan belajar 
yang efektif 

x     x   x   x                                     

50.4 Menguasai 
rancangan waktu 
yang ideal untuk 
pembelajaran, dan 
administrasi 

x     x   x   x                                     

50.5 Menguasai perilaku 
anak dan 
menerapkan 
pembinaan disiplin 
pada anak. 

x     x   x   x                                     

51 Memiliki kemampuan 
propfesionalsime 
sebagai guru sekolah 

51.1 memahami definisi 
dan makna asesmen 
autentik 

x   x       x                                       
Penilaian 
Autentik di SD 
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dasar dalam menilai 
pembelajaran di sekolah 
dasar dengan 
menggunakan penilaian 
autentik sesuai dengan 
tuntutan kurikulum 2013 
yang menekankan 
kepada perkembangan 
peserta didik secara 
jelas dan rinci sebagai 
acuan guru dalam 
melihat perkembangan 
peserta didik. 

51.2 memahami asesmen 
autentik dalam 
tuntutan kurikulum 
2013 

x   x       x                                       

51.3 memahami jenis-
jenis asesmen 
autentik 

x   x       x                                       

51.4 merancang asesmen 
autentik kinerja x   x       x     x                                 

51.5 merancang asesmen 
autentik proyek x   x       x     x                                 

51.6 merancang asesmen 
autentik portopolio x   x             x                                 

51.7 merancang asesmen 
autentik tertulis x   x                                               

52 Memiliki kemampuan 
profesional guru sekolah 
dasar dalam pengajaran 
membaca dan menulis 
tulisan Arab Melayu, 
teknik teknik membaca 
dan menangkap isi 
bacaan dan dapat 
menuliskannya. 

52.1 Mengusasi 
pengenalan kata 
bersuku kata dua 

                        x                           
Muatan Lokal 
(Arab Melayu) 

52.2 Menguasi penulisan 
kata dasar pada 
kalimat sederhana 

                        x                           

52.3 Menguasai 
pengenalan dan 
penulisan bunyi ai-
au 

                        x                           

52.4 Menguasai 
penegenalan huruf 
saksi           

      
        

x   
                        

52.5 Menguasai 
pengenalan kata 
dasar                         

x   
                        

52.6 Menguasai 
pengenalan kata 
berimbuhan                         

x   
                        

52.7 Menguasai menulis 
dan membaca kata 
dasar, berimbuhan 
dalam kalimat                         

x   
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52.8 Menguasai 
membaca, 
menuliskan angka 
dan menuliskan 
cerita melayu                         

x   

                        
52.9 Menguasai 

membaca, menulis 
dongeng, menulis 
pantun dan syair                         

x   

                        
52.10 Menguasai 

membaca, menulis 
pepatah dan 
peribahasa, menulis 
gurindam dua belas 
dalam wacana                         

x   

                        
52.11 Menguasai 

pengetahuan 
tentang membaca 
dan menulis tulisan 
arab Melayu                         

x   

                        
53 Memahami dan 

menguasai  tentang 
pendidikan jasmani di 
sekolah dasar yang 
terkait dengan falsafah, 
tujuan dan 
pengembangan jasmani, 
rohani dan sosial. 
Termasuk didalamnya 
tumbuh kembang anak 
dan harga diri anak, 
serta evaluasi gerak 
anak.  

53.1 Memiliki 
pengetahuan 
falsafah, tujuan dan 
pengembangan 
jasmani, rohani dan 
sosial di sekolah 
dasar 

            x x x x x x           x                 

Pendidikan 
Jasmani 

53.2 Memiliki 
pengetahuan 
tentang tumbuh 
kembang, harga diri 
anak dan evaluasi 
gerak anak 

            x x x x x x           x                 

53.3 Memiliki kemampuan 
untuk menerapkan 
pendidikan olah 
raga, jasmani dan 
kesehatan 

            x x x x x x           x                 
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54 Memiliki kemampuan 
akademik secara khusus 
dalam mendukung 
pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di 
sekolah dasar melalui 
penguasaan  hakikat 
sastra anak, memilih 
bahan bacaan sesuai 
dengan tingkat usia 
dalam bentuk sastra 
tradisional dan modern  

54.1 Memahami hakikat 
sastra anak                         x                           Apresiasi Sastra 

Indonesia 
54.2 Menjelaskan 

pemilihan bacaan 
sastra anak 

                        x                           

54.3 Mampu 
mengidentifikasi 
bentuk sastra anak 
pada usia awal  

                        x                           

54.4 Memahami hakikat 
sastra tradisional                         x                           

54.5 Memahami dan 
mampu 
mengidentifikasi 
cerita fiksi anak                         

x 

                          
54.6 Memahami dan 

mampu 
mengidentifikasi 
puisi anak                         

x 

                          
54.7 Memahami dan 

mampu 
mengidentifikasi 
komik anak                         

x 

                          
55 Memiliki kemampuan 

akademik secara khusus 
dalam pengembangan 
materi matematika  
melalui penguasai fakta, 
konsep dan prinsip dasar 
logika, persamaan linear 
dan persamaan kuadrat, 
geometri, peluang ,dan 
aritmatika 

55.1 Mengaplikasikan 
konsep dan prinsip 
himpunan dalam 
penyelesaian 
masalah 

        X                 X                         

Kapita Selekta 
Matematika 

55.2 Memahami fakta, 
konsep, dan prinsip 
dasar logika dan 
penarikan 
kesimpulan 

        X                 X                         

55.3 Mengaplikasikan 
konsep-konsep teori 
peluang dalam 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 

        X                 X             X           
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55.4 Memilki kemampuan 
menyelesaikan 
permasalahan-
permasalahan 
persamaan linear 

        X                 X                         

55.5 Memilki kemampuan 
menyelesaikan 
permasalahan-
permasalahan 
persamaan kuadrat 

        X                 x                         

55.6 Memilki kemampuan 
pemecahan masalah 
yang berkaitan 
dengan aritmatika 
sosial  

        X                 X                         

55.7 Menerapkan 
konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip 
geometri dalam 
menyelesaikan 
masalah matematika 
yang terkait dengan 
geometri 

        X                 X                         

56 Memiliki kemampuan 
akademik secara khusus 
dalam pengembangan 
pembelajaran 
matematika  melalui 
Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia 
(PMRI) 

56.1 Mengetahui Sejarah, 
Teori dan Prinsip 
Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia 

X             X X X X     X                         

Pendidikan 
Matematika 
Realistik 
Indonesia 

56.2 Memiliki kemampuan 
merancang 
pembelajaran 
matematika pada 
materi bilangan, 
geometri dan 
pengukuran, 
statistika dan 
peluang dengan 
pendekatan 
Pendidikan 

X   X X x   X   X X       X                         
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Matematika Realistik 
Indonesia  

56.3 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran 
dengan pendekatan 
Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia melalui 
simulasi  

X   X X x x X X X X       X                         

56.4 Memiliki  
kemampuan 
merancang dan 
melaksanakan  
penelitian dengan 
pendekatan 
Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia 

X   X X x x X X X X       X           x x           

57 Memiliki kemampuan 
propfesionalsime 
sebagai guru sekolah 
dasar dalam mata 
pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA/ 
Bumi dan Antariksa) 
secara teoritis dan 
praktik dengan 
mengembangkan 
kognitif, afektif dan 
psikomotor secara kreatif 

57.1 Menguasai materi 
keilmuan yang 
meliputi dimensi 
pengetahuan, sikap, 
nilai, dan perilaku 
yang mendukung 
pembelajaran Bumi 
dan Antarksa di SD 

      x x       x           x                       

Bumi dan 
Antariksa 

57.2 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang Bumi 
dan Potensinya 

      x x       x           x                       
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dan inovatif sesuai 
degan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
tehnologi 

57.3 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang 
Benda langit dan 
karakteristiknya 
serta pengaruhnya 
bagi kehidupandi 
permukaan bumi       

x x 

      

x 

          

x 

                      
57.4 Menguasai Materi 

Teoritis dan Praktis 
tentng Pengaruh 
Benda Langit 
terhadap kehidupan 
di Bumi       

x x 

      

x 

          

x 

                      
58 Menguasai konsep 

umum genetika, 
bioteknologi, bahan 
kimia dalam kehidupan 
sehari-hari, pesawat 
sederhana dan 
pendidikan IPA. 

58.1 Menguasai konsep 
umum genetika 
dalam kehidupan 
sehari-hari       

    

      

  

          

x 

                      

Kapita Selekta 
IPA 

58.2 Menguasai konsep 
umum bioteknologi 
dalam kehidupan 
sehari-hari       

    

      

  

          

x 

                      
58.3 Menguasai konsep 

tentang bahan kimia 
dalam kehidupan 
sehari-hari       

    

      

  

          

x 

                      
58.4 Menguasai konsep 

pesawat sederhana                             x                       
58.5 Menerapakan 

konsep umum 
genetika, 
bioteknologi, bahan 
kimia dan pesawat 
sederhana dalam 
pembelajaran IPA 
SD       

    

    

x             x 
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59 Memiliki kemampuan 
akademik secara khusus 
untuk mendukung 
pembelajaran 
Pendidikan 
Kewarganegaraan di 
sekolah dasar melalui 
penguasaan konsep 
Demokrasi dan 
Masyarakat Madani, 
Fungsi Demokrasi, 
Lembaga-lembaga 
Negara Pasca 
Perubahan UUD 1945, 
Demokrasi dalam Hukum 
dan Perundang-
undangan Republik 
Indonesia, HAM,  
Demokrasi dalam Sistem 
Penyelenggaraan NKRI, 
Hubungan antara Rakyat 
dan Pemerintahan, 
Partai Politik dan Pemilu 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun sosial 
serta partisipasi warga 
negara yang 
bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 

59.1 Menguasai materi 
keilmuan yang 
meliputi konsep dan 
prinsip dasar 
demokrasi dan 
masyarakat madani 

                              x x                   

Budaya 
Masyarakat 
Demokrasi 

59.2 menguasai materi 
keilmuan yang 
meliputi tugas dan 
wewenang lembaga 
penyelenggara 
negara berdasarkan 
UUD 1945 pasca 
amandemen 
keempat 

                              x x                   

59.3 menguasai materi 
dan penerapan 
keilmuan tentang 
hubungan demokrasi 
dengan hukum dan 
perundangan-
undangan RI, 
hubungan demokrasi 
dengan HAM, 
hubungan demokrasi 
dengan sistem 
penyelenggaraan 
negara RI, 
demokrasi dalam 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, 
dan demokrasi 
dalam sistem 
pemerintaan RI. 

                              x x                   

59.4 menguasi materi dan 
penerapan keilmuan 
yang meliputi sistem 
kepartaian dan 
pemilihan umum 

                              x x                   
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dalam sistem 
ketatanegaraan di 
Indonesia 

59.5 menguasai materi 
dan penerapan 
keilmuan tentang 
hubungan rakyat, 
pemerintah dan 
negara dalam sistem 
ketatanegaraan di 
Indonesia 

                              x x                   

60 Memiliki kemampuan 
akademik secara khusus 
untuk mendukung 
pembelajaran 
Pendidikan 
Kewarganegaraan di 
sekolah dasar melalui 
penguasaan dan 
penerapan pendidikan 
multikultural di Indonesia 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun sosial 
serta partisipasi warga 
negara yang 
bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 

60.1 Menguasai materi 
keilmuan melalui 
konsep dasar 
kebudayaan yang 
menjadi dasar 
keberadaan 
pendidikan 
multikultiral 

x x       x                   x x                   

Pendidikan 
Multikultural 

60.2 Menguasai materi 
keilmuan melalui 
teori dan 
pendekatan  yang 
digunakan dalam 
pendidikan 
multikultural 

  x   x                       x x                   

60.3 Menguasai materi 
keilmuan melalui 
makna dan implikasi 
pendidikan 
multikultural dan 
memilih ragam 
bentuk 
pengembangan 
yang sesuai dengan 
kondisi di Indonesia 

x x   x                       x x                   

60.4 Menguasai materi 
keilmuan dalam 
memahami peran 

  x       x                                         
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penting sekolah 
dasar dalam 
pengembangan 
pendidikan 
multikultural 

60.5 Menguasai materi 
keilmuan dalam 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
pelaksanaan 
pendidikan 
multikultural di 
Indonesia 

  x       x                                         

60.6 Menguasai materi 
keilmuan melalui 
penawaran solusi 
altrenatif terhadap 
berbagai 
permasalahan yang 
terkait dengan 
pelaksanaan 
pendidikan 
multikultural di 
Indonesia  

          x                   x x                   

61 Memiliki kemampuan 
dan menerapkan tentang 
pengetahuan dan 
keterampilan teknis 
dalam mengembangkan 
model pembelajaran 
berbasis komputer 
dengan menggunakan 4 
model dasar, yakni Drill, 
Tutorial, Simulasi, dan 
Games. Topik yang 

61.1 Menguasai dan 
mampu menerapkan 
pengetahuan dan 
ketrampilan teknis 
dalam 
mengambangkan 
model pembelajaran 
berbasis komputer 
dengan model drill, 
tutorial, simulasi, dan 
games.                                                     

Pembelajaran 
Berbasis 
Multimedia 
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dibahas meliputi : (1) 
Konsep CBI (Computer 
Based Instruction) , (2) 
Prosedur 
Pengembangan CBI 
(Computer Based 
Instruction), (3) Model-
model Pengembangan 
CBI (Computer Based 
Instruction), meliputi Drill, 
Simulasi, Tutorial, dan 
Games, (4) Desain 
Perencanaan CBI 
(Computer Based 
Instruction) meliputi; 
pembuatan Garis-garis 
Besar Pengembangan, 
Sinopsis, Treatment, dan 
storyboard (5) 
Pengenalan berbagai 
hardware dan software 
pendukung program, (6) 
Pengenalan Desain 
Grafis pendukung 
program CBI (Computer 
Based Instruction), (7) 
Pengenalan software 
aplikasi pembuatan 
Animasi pendukung CBI 
(Computer Based 
Instruction), (8) Konsep 
dan Aplikasi Macromedia 
Flash , (9) Aplikasi 
scripting untuk aplikasi 
interaktif, dan evaluasi, 
(10) Konsep dan Aplikasi 
software macromedia 
Director dan (11) 
Lanjutan Macromedia 

61.2 Menguasai konsep 
dan prosedur 
pengembangan 
pembelajaran 
berbasis multimedia 
dengan 
menggunakan 
Computer Based 
Intruction (CBI)  

                                                    
61.3 Menguasai konsep 

dan menerapkan 
software flash 
macromedia dalam 
pengembangan 
pembelajaran 
berbasis multimedia 
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Director. 

62 Memiliki kemampuan 
dan menerapkan tentang 
pengetahuan dan 
keterampilan pada 
kearifan lokal 
masyarakat Riau melalu 
bidang kesenian yang 
dapat disalurkan kepada 
anak didik. Materi yang 
diperoleh berupa 
pemahaman dan 
pengalaman dalam 
memperagakan tari 
melayu, drama melayu 
dan musik melayu Riau. 

62.1 Menguasai materi 
keilmuan tentang 
seni tari, drama dan  
musik sebagai 
kearifan lokal 
masyarakat melayu 

x x           x                           x x x 

    

Seni Tari, Drama 
dan Musik 
Melayu 

62.2 Menguasai materi 
secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
tari melayu. 

x x           x                           x x x 

    
62.3 Menguasai materi 

secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
drama melayu 

x x           x                           x x x 

    
62.4 Menguasai materi 

secara teoritis dan 
praktis tentang seni 
musik melayu 

x x           x                           x x x 

    
62.5 memahami sistem 

pelestarian seni 
pada masyarakat 
melayu Riau 

x x           x                           x x x 

    
63 Memiliki sikap mental 

dan jiwa yang selalu aktif 
dan kreatif, berdaya 
cipta, berkarya dan 
bersahaja, mandiri, 
keterampilan 
interpersonal, kerja keras 
dan sebagainya dan 
berusaha dalam rangka 

63.1 Menguasai konsep 
sikap mental dan 
jiwa aktif dan kreatif                                                     

Kewirausahaan 

63.2 Menguasai konsep 
sikap bersahaja, 
mandiri dan bekerja 
keras dalam 
meningkatkan 
kehidupannya.                                                     

69 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 70 
 

meningkatkan 
kehidupannya 

63.3 Menguasai konsep 
keterampilan 
interpersonal                                                      

63.4 Menerapkan sikap 
mental dan jiwa aktif, 
kreatif, berdaya 
cipta, berkarya, 
bersahaja, mandiri, 
keterampilan 
interpersonal dalam 
meningkan taraf 
hidup.                                                      

 
Keterangan: 

BAHAN KAJIAN 
              

a b c d e f g 

Ilmu Pendidikan Sosiologi dan 
Antropologi 

Dasar dan 
Pengembangan 

Kurikulum 
Strategi Pembelajaran Media dan Sumber 

Sembelajaran Manajemen Pendidikan Assesmen Pembelajaran 

       h i j k l m n 

PSIKOLOGI 
Bahasa Indonesia Matematika 

Pendidikan Belajar Perkembangan Sosial Kesehatan Mental 

       o p g r s t u 

Pengetahuan Alam PPKn Ilmu Pengetahuan 
Sosial Filsafat Pendidikan Bahasa Inggris Metodologi Penelitian Statistik Terapan 
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       v w x y z 
  Estetika Bimbingan dan 

Konseling TIK   SeniTari Seni Musik Seni Rupa/ 
Ketrampilan 

   
 
F. Mata Kuliah dan Perhitungan SKS 
Tabel 3. Indikator dan Penetapan Beban SKS Mata Kuliah 
 

Capaian Pembelajaran Perkuliahan 
(CLO) Indikator Subtansi Kajian/ Materi / 

Isi 

Perkiraan Waktu 
Pengalaman Belajar SKS 
T/D P/P L/TK 

Mata Kuliah :  Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar 
14.1 Menguasai konsep-konsep 

dasar kurikulum 
a Menjelaskan pengertian kurikulum Konsep Dasar Kurikulum 60     3 
b Menjelaskan hakikat kurikulum 60       
c Menjelaskan landasan kurikulum 60       
d Menjelaskan komponen-komponen kurikulum 60       

14.2 Menguasai prinsip dan 
model perkembangan 
kurikulum 

a Menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Prinsip dan Model 
Perkembangan Kurikulum 60       

b Membandingkan model-model pengembangan kurikulum 
60       

14.3 Menguasai pendekatan-
pendekatan dalam 
pengembangan kurikulum 

a Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan bidang studi 

Pendekatan-pendekatan 
dalam Pengembangan 
Kurikulum 

30       

b Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan interdisipliner 30       

c Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan rekonstruksionisme 30       
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d Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan humanistik 30       

e Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan accountability 30       

f Menjelaskan pengembangan kurikulum dengan 
pendekatan pembangunan nasional 30       

14.4  Mengetahui 
perkembangan kurikulum 
di Indonesia 

a Menjelaskan perkembangan kurikulum dari 1945 - 1980 Perkembangan Kurikulum 
di Indonesia 60       

b Menjelaskan perkembangan kurikulum dari 1980 - 2000 
60       

c Menjelaskan perkembangan kurikulum dari 2000 - 
sekarang 240       

14.5 Mendisain rencana 
evaluasi kurikulum 

a Menjelaskan dasar-dasar evaluasi kurikulum Evaluasi Kurikulum 60       
b Menjelaskan tujuan evaluasi kurikulum 60       
c Menjelaskan proses dan metode evaluasi kurikulum 

120       

d Menganalisis dan melaporkan data evaluasi kurikulum 
60       

14.6 Merancang silabus a Menjelaskan pengertian silabus Silabus 60       
b Menjelaskan prinsip pengembangan silabus 60       
c Menjelaskan langkah-langkah pengembangan silabus 

60       

d Merancang silabus 60 800     
e Mengevaluasi silabus 60 300     

14.7 Menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran 

a Menjelaskan pengertian RPP Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

60       
b Menyebutkan komponen-komponen RPP 60       
c Menjelaskan prinsip penyusunan RPP 60       
d Mendisain RPP 60 800     
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e Mengevaluasi RPP 60 300     
Jumlah Perkomponen 1800 2200 0   

Konversi 1800 1100 0   
Jumlah SKS 3   

         
Mata Kuliah :  Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar 

15.1 Menguasai hakikat belajar 
dan pembelajaran 

a Menjelaskan teori-teori belajar dan pembelajaran Belajar dan teori belajar 60     2 
b Menjelaskan tujuan belajar dan pembelajaran 60       

15.2 Menguasai Prinsip-prinsip 
dasar pengajaran 

a Menjelaskan prinsip aktivitas,motivasi, individualitas, 
lingkungan, konsentrasi, dan kebebasan 

Prinsip-prinsip pengajaran 

60       

b Menjelaskan prinsip peragaan, kerjasama dan persaingan, 
apersepsi, korelasi, efisiensi dan efektivitas, globalitas, dan 
permainan dan hiburan 60       

15.3 Menguasai strategi 
pengajaran 

a Menjelaskan pengelompokkan strategi Gagne dan Briggs, 
Bruce Joyce dan Marsha Weil 

Model-model strategi 
pengajaran 120       

b Menjelaskan strategi pembelajaran siswa aktif 
 
 

120       

15.4 Menguasai desain 
pengajaran 

a Menjelaskan pengertian desain dan pengajaran Desain pengajaran 60       
b Menjelaskan Pengertian desain pengajaran 60       
c Menjelaskan dan merancang pola pengajaran dan 

komponen-komponen pengajaran 60 200     

15.5 Menguasai interaksi 
pengajaran yang edukatif 

a Menjelaskan unsur normatif dan teknis Pengajaran edukatif 60       
b Menjelaskan interaktif edukatif dan faktor-faktor interaktif 

60       
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15.6 Menguasai pemilihan dan 
penggunaan metode 
mengajar 

a Mendemontrasikan metode ceramah, tanya jawab, dan 
diskusi 

Metode Mangajar 
120 200     

b Mendemonstrasikan metode demontrasi, kerja proyek, dan 
pengajaran praktik 120 200     

15.7 Menguasai pendekatan 
dan model pembelajaran 

a Menjelaskan pendekatan pembelajaran berpusat pada guru 
(teacher center) dan model yang digunakan 

Pendekatan dan model 
pembelajaran 60       

b Menjelaskan pendekatan pembelajaran berpusat pada 
siswa (student center) dan model yang digunakan 60       

15.8 Menguasai masalah-
masalah dalam 
pembelajaran 

a Menganalisa masalah-masalah interen belajar Masalah-masalah dalam 
pembelajaran 

60 100 200   
b Menganalisa faktor-faktor ekteren belajar 60 100 200   
c Menemukan cara menentukan masalah-masalah dalam 

pembelajaran 60 100 200   

15.9 Menguasai keterampilan 
dasar mengajar 

a Menjelaskan keterampilan dasar mengajar Keterampilan mengajar 60       
b Merancang pembelajaran dengan keterampilan dasar 

mengajar 60 200     

Jumlah Perkomponen 1440 1100 600   

Konversi 1440 550 150   

Jumlah SKS 2   
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Mata Kuliah :  Media Pembelajaran Sekolah Dasar 
16.1 Memahami secara teoritis 

hakekat jenis dan 
karakteristik media 
pembelajaran 

a Menjelaskan pengertian media Hakikat media 
Pemblejanaran 

60     

2 

b Menjelaskan fungsi media pembelajaran 30     
c Memahami nilai dan manfaat media 30     
d Menjelaskan jenis media Jenis dan karakteristik 

media pembelajaran 
60     

e Menjelaskan karakteristik media 60     
16.2 Memilih dan 

merencanakan media 
pembelajara untuk siswa 
SD 

a Memahami alasan memilih media Pemilihan media 
pembelajaran 

30     
b Menjelaskan kriteria pemilihan media 30     
c Menjelaskan prosedur pemilihan meida 30     
d Menguraikan sistematika perencanaan media Perencanaan media 60     
e Menjelaskan kriteria rancangan pemilihan media 60     

16.3 Menciptakan dan 
menggunakan media 
pembelajaran untuk siswa 
SD 

a Mendesain dan membuat media grafis Pembuatan media Grafis 60 360   
b Medesain dan membuat media sesuai TIK Pembuatan media berbasis 

TIK 60 480   

c Menggunakan media grafis dan TIK Penggunaan media 
pembelajaran di SD 60 720   d Memodifikasi media grafis dan TIK 

16.4 Memanfaatkan lingkungan 
sebagai media 
pembelajaran di SD 

a Menjelaskan pengertia dan manfaat lingkungan sebagai 
media pembelajaran 

Pemanfaatan lingkungan 
sebagai media 
pembelajaran 

60     

b Menjelaskan jenis-jenis teknik dan prosedur pemanfaatan 
lingkungan sebagai media pembelajaran 

Jenis- jenis lingkungan 
sebagai media 
pembelajararn 60     

16.5 Mengevaluasi dan 
pengembangan pusat 
pedia pembelajaran 

a Menjelaskan tujuan dan jenis evaluasi media Tujuan dan jenis evaluasi 
media 60     

b Menjelaskan prosedur dan tahap evaluais media Prosedur dan tahap 
evaluasi 60     

c Menjelaskan konsep pengembangan pusat media 
pembelajaran 

Konsep pengembangan 
dan tujuan pusat media 
pembelajaran 

60     
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d Menjelaskan pengelolaan pusat mepbelajaran Pengelolaan pusat media 
pembelajaran 120 240   

Jumlah Perkomponen 1050 1800 0   
Konversi 1050 900 0   

Jumlah SKS 2.03   
                  

         Mata Kuliah :  Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar 
17.1 Menguasai hakikat dan 

lingkup penilaian hasil dan 
proses belajar mengajar 

a Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan penilaian hasil 
dan proses belajar mengajar 

Lingkup Penilaian dalam 
Pembelajaran 60     

2 

b Menjelaskan jenis dan sistem penilaian 60     
17.2 Menguasai prinsip evaluasi 

pembelajaran 
a Menjelaskan prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar Prinsip Evaluasi 

Pembelajaran 60     

b Menjelaskan penilaian formatif, summatif, norm-referenced, 
dan criterion referenced test 60     

c Menjelaskan perencanaan dalam menyusun tes 60     
17.3 Menguasai prinsip-prinsip 

dan prosedur penilaian tes 
hasil belajar 

a Menjelaskan penskoran dan penilaian Prosedur penilaian  60     
b Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian 60     
c Menjelaskan acuan penilaian dan prosedur pemberian nilai 

 60     

17.4 Menguasai bentuk bentuk 
tes hasil belajar 

a Menjelaskan arti, bentuk, dan kebaikan dan keburukan tes Bentuk-bentuk tes hasil 
belajar 

60     
b Menjelaskan syarat-syarat menyusun tes objektif  60     
c Menjelaskan tipe-tipe hasil belajar kognitif 60     
d Merancang model tes pilihan ganda, soal-soal essay dan 

menskor soal 120 100   

17.5 Menguasai pengolahan 
skor hasil evaluasi 

a Menghitung skor mentah menjadi skor menjadi nilai huruf Pengolahan nilai mentah 
60 100   

b Menghitung skor mentah menjadi nilai 1-10 60 100   
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c Menghitung penilaian dengan persen 60 100   
d Menghitung skor mentah menjadi skor standar  Z dan skor 

standar T 60 100   

17.6 Menguasai teknik analisis 
dan interpretasi tes hasil 
belajar 

a Menjelaskan teknik analisis soal tes Analisis soal dan 
interpretasi data tes 

60     
b Membuat analisis dan interpretasi soal tes objektif 

60 100   

c Membuat interpretasi data analisis item soal tes norm 
referenced dan criterion referenced test 60 100   

17.7 Menguasai analisis butir 
soal 

a Membuat analisis tingkat kesulitan, dan daya pembeda Analisis Butir Soal 
120 100   

b Membuat analisis validitas dan reliabilitas 120 100   
17.8 Menguasai pelaporan dan 

pemanfaatan hasil 
penilaian 

a Merancang pelaporan data dan hasil penilkaian Pelaporan data dan 
pemanfaatannya 

60 100   
b Merancang pemanfaatan data hasil penilaian formatif, dan 

sumatif untuk penilaian proses pembelajaran dan penelitian 
pendidikan 60 100   

Jumlah Perkomponen 1560 1100 0 
Konversi 1560 550 0 

Jumlah SKS 2.20 

                  

         

Mata Kuliah :  Praktik Pengajaran Sekolah Dasar 
18.1 Merancang dan 

mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
Bahasa Indonesi di 
sekolah dasar 

a Merancang perangkat pembelajaran Bahasa Indonesia di 
sekolah dasar 

Bahasa Indonesia 
60     

2 b Mensimulasikan peangkat pembalajaran bahasa Indonesia 
  360   

18.2 Merancang dan a Merancang perangkat pembelajaran IPA IPA 60     
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mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
IPA di sekolah dasar 

b Mensimulasikan peangkat pembalajaran IPA 
  360   

18.3 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
IPS di sekolah dasar 

a Merancang perangkat pembelajaran IPS IPS 60     
b Mensimulasikan peangkat pembalajaran IPS 

  360   

18.4 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
Matematika di sekolah 
dasar 

a Merancang perangkat pembelajaran matematika Matematika 
60     

b Mensimulasikan peangkat pembalajaran Matematika 
  360   

18.5 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
PKn di sekolah dasar 

a Merancang perangkat pembelajaran PKn PKn 60     
b Mensimulasikan peangkat pembalajaran PKn 

  360   

18.6 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
tematik 

a Merancang pembelajaran tematik Tematik 60     
b Mensimulasikan pembelajar tematik 

  600   

18.7 Merancang dan 
mengaplikasikan 
perangkat pembelajaran 
tematik integrated 

a Merancang pembelajaran tematik integrated Kurikulum 2013 
60     

b Mensimulasikan pembelajaran tematik integrated 
  600   

Jumlah Perkomponen 420 3000 0   
Konversi 420 1500 0   

Jumlah SKS 2.00   
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Mata Kuliah :  Pengenalan Lapangan Persekolahan 
19.1 Menyesuaikan dengan 

deskripsi Capaian 
Pembelajaran Perkulihan / 
Cource Learning Outcome 
dikembangkan oleh Tim 
Pengembangan Kurikulum 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

a Menyesuaikan dengan deskripsi indikator dikembangkan 
oleh Tim Pengembangan Kurikulum Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 

Menyesuaikan dengan 
deskripsi materi 
dikembangkan oleh Tim 
Pengembangan Kurikulum 
Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 
Universitas Riau 

        

Jumlah Perkomponen 0 0 0   

Konversi 0 0 0   

Jumlah SKS 4.00   
 
 
 

       

 

Mata Kuliah :  Inovasi Pendidikan 
20.1 Menguasai konsep dasar 

inovasi pendidikan 
a Menjelaskan Konsep Inovasi  Konsep Inovasi Pendidikan 60       
b Menjelaskan Konsep Inovasi Pendidikan di SD   60       
c Menjelaskan konsep moderenisasi Inovasi dan moderenisasi 

  
60       

d Menjelaskan hubungan inovasi dengan moderenisasi 60       
e Menjelaskan pengertian karakteristik inovasi karakteristik inovasi 

pendidikan 60       

f Menjelaskan konsep karakteristik inovasi pendidikan di SD   
60       

20.2 Memiliki kemampuan 
memahami konsep proses 
inovasi pendidikan 

a Menjelaskan konsep difusi inovasi difusi dan desiminasi 
inovasi 
  

60       
b Menjelaskan konsep desiminasi inovasi 60       
c Menjelaskan konsep model proses keputusan inovasi keputusan inovasi 

  60       
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d Menjelaskan tipe keputusan inovasi 60       
e Menjelaskan pengertian proses inovasi pendidikan proses inovasi pendidikan 

  
  

60       

f Menjelaskan beberapa proses model inovasi pendidikan 60       
g Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

inovasi pendidikan 60       

20.3 Memiliki kemampuan 
menguasai konsep dan 
prinsip strategi inovasi 
pendidikan 

a Menjelaskan konsep jenis fasiltastif dan pendidikan jenis dalam inovasi 
pendidikan 
  
  

60       

b Menjelaskan konsep jenis bujukan dan paksaan 60       
c Menjelaskan konsep jenis bottom up dan top down 

60       

d Membuat rumusan yang jelas tentang inovasi pendidikan 
yang akan diterapkan 

petunjuk penerapan 
strategi inovasi pendidikan 
  

60       

e Menjelaskan berbagai macam alternatif pilihan dalam 
mempermudah penerapan inovasi 60       

20.4 Memiliki kemampuan  
menguasai inovasi 
kurikulum  

a Menjelaskan konsep kurikulum  inovasi kurikulum di 
Indonesia 
  
  

60       
b Menjelaskan pengembangan kurikulum  60       
c Menjelaskan Karakteristik kurikulum  60       

20.5 Memiliki kemampuan 
menguasai konsep dan 
praktik dalam inovasi 
pembelajaran 

a Menjelaskan landasan pembelajaran tematik terpadu inovasi pembelajaran 
tematik terpadu 
  
  

60       

b Menjelaskan konsep dan praktik model pembelajaran 
tematik tepadu 60 100     

c Menjelaskan konsep pendekatan pada pembelajaran 
tematik terpadu 120       

d Menjelaskan konsep dasar dan karakteristik pembelajaran 
kontektual 

inovasi pembelajaran 
kontektual 
  
  
  

60       

e Menjelaskan pendekatan dan prinsip pembelajaran 
kontektual 60       
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f Menjelaskan asas-asas dalam pembelajaran kontektual 
60 100     

g Praktik model pembelajaran kontektual 60       
Jumlah Perkomponen 1740 200 0   

Konversi 1740 100 0   

Jumlah SKS 1.92   

 

 
 
 
 
 

      

 

Mata Kuliah :  Penelitian Pendidikan 
21.1 Menguasai konsep dasar 

penelitian pendidikan 
a Menjelaskan pengertian penelitian pendidikan  Konsep Dasar Penelitian 

Pendidikan 
30     

2 

b Menjelaskan hakikat dan rasionalisasi perlunya penelitian 
pendidikan 30     

c Menjelaskan tujuan penelitian pendidikan 30     
d Menjelaskan tujuan dan fungsi penelitian pendidikan 30     
e Menguraikan proses penelitian pendidikan 30     
f Menemukan beberapa keterbatasan penelitian pendidikan 30     

21.2 Menguasai ragam 
penelitian pendidikan 

a Menunjukkan hubungan antara metodologi dengan metode 
penelitian 

Ragam Penelitian 
Pendidikan 60     

b Membandingkan jenis-jenis metode penelitian pendidikan 60     
c Menguraikan karakteristik dan ruang lingkup penelitian 

pendidikan 60     

21.3 Menguasai konsep dasar 
penelitian kuantitatif 

a Menjelaskan pengertian penelitian kuantitatif Konsep Dasar Penelitian 
Kuantitatif 

30     
b Menemukan prosedur penelitian kuantitatif 60     
c Merancang dimensi-dimensi penelitian kuantitatif 60     

21.4 Menguasai teknik 
pengumpulan data 
kuantitatif 

a Menemukan variabel, definisi operasional, dan instrumen 
penelitian 

Teknik Pengumpulan Data 
Kuantitatif 60     

b Menemukan teknik pengumpulan data pengujian validitas 
dan reabilitas data, 120     
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c Menganalisis data dan menarik kesimpulan 60     
21.5 Menguasai konsep dasar 

penelitian kualitatif 
a Menjelaskan pengertian penelitian kualitatif Konsep Dasar Penelitian 

Kualitatif 
30     

b Menemukan prosedur penelitian kualitatif 60     
c Merancang dimensi-dimensi penelitian kualitatif 60     

21.6 Menguasai teknik 
pengumpulan data 
kuantitatif 

a Merumuskan proses pengumpulan data kualitatif Teknik pengumpulan data 
kuantitatif 

60     
b Menguji validitas dan reabilitas data kualitatif 60     
c Menganalisis data dan menarik kesimpulan 60     

21.7 Menguasai konsep dasar 
penelitan kombinasi 

a Menjelaskan pengertian penelitian kombinasi Konsep Dasar Penelitian 
Kombinasi 

30     
b Menentukan komponen penelitian kombinasi 60     
c Mendisain model-model penelitian kombinasi 60     

21.8 Menguasai konsep dasar 
penelitian tindakan kelas 

a Menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas Konsep Dasar Penelitian 
Tindakan Kelas 

60     
b Merancang langkah-langkah penelitian tindakan kelas 60     

c Merumuskan proses pengumpulan dan analisis data 60     
21.9 Menguasai konsep dasar 

research and development 
a Menjelaskan pengertian research and development  Konsep Dasar Research 

and Development 
60     

b Merancang langkah-langkah penelitian tindakan kelas 
60     

c Menguji rancangan produk hasil penelitian research and 
development 60     

21.10 Menyusun proposal dan 
laporan penelitian 
pendidikan 

a Menyusun proposal penelitian pendidikan Proposal dan Laporan 
Penelitian Pendidikan 

60 200   
b Melaksanakan penelitian pendidikan 60   400 
c Menyusun laporan penelitian pendidikan 60 200   

Jumlah Perkomponen 1770 400 400 
Konversi 1770 200 100 

Jumlah SKS 2.16 
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Mata Kuliah :  Statistika Pendidikan 
22.1 Mahasiswa dapat 

mempersentasikan dan 
menjelasakan serta 
membedakan antara data 
tunggal dan data 
berkelompok, serta dapat 
membuat Tabel Distribusi 
Frekuansi, distribusi 
frekuensi relatif dan 
kumulatif, membuat grapik 
histrogram, poligon 
frekuensi dan ogive 

a Dapat memahami, menjelaskan serta membedakan antara 
data tunggal dan data berkelompok. 

Jenis Data tunggal dan 
data berkelompok 60     

2 

b Dapat menjelaskan dan membuat Tabel Distribusi 
Frekuansi dengan pengertian dan teknik pembuatan 
dristibusi frekuensi serta distribusi frekuensi relatif dan 
kumulatif 

Pengertian distrubusi 
frekuensi,  teknik 
Pembuatan dristibusi 
frekuensi, pembuatan tabel 
distribusi frekuensi dan 
Distribusi frekuensi relatif, 
kumulatif 

120 60   

c Dapat membuat dan membedakan antara grafik 
histrogram, poligon frekuensi dan ogive 

grafik histrogram, poligon 
dan ogive 60     

22.2 Mahasiswa dapat 
menganalisis, 
membedakan antara 
populasi dan sampel  

a dapat menganalisis, membedakan antara populasi dan 
sampel  pengertian Populasi 

Sampel dan  menentukan 
ukuran sampel 

60     

22.3 Mahasiswa dapat 
menganalisis dalam 
membuat skala sikap serta 
dapat  membedakan skala 

a Dapat menjelaskan dan membedakan skala sikap dalam 
penelitian pendidikan 

Skala likert, guttman dan 
dipersial sementik 60     

b Dapat memahami dan menguji validitas intrumen suatu 
data dalam penelitian pendidikan 

validitas instrumen 120 120   
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sikap dan menguji 
validitas, reliabilitas dan 
homogenitas intrumen 
suatu data dalam 
penelitian pendidikan 

c Dapat memahami dan menguji reliabilitas intrumen suatu 
data dalam penelitian pendidikan dengan berbagai teknik 

Pengujian reliabilitas 
intrumen dengan cara 
metode belah dua, 
pembelahan ganjil genap, 
pembelahan awal akhir, 
pengujian reliabilitas, 
metode kunder richardson-
20 dan metode KR-21 

120     

22.4 Mahasiswa dapat   menguji 
persyaratan analisis data 
dengan uji normalitas,  
linieritas dan uji t 

a Dapat memahami dan dan  menguji persyaratan analisis 
data dengan uji normalitas, homogenitas, linieritas dan uji t 

Menguji persyaratan 
analisis : uji normalitas, uji 
homogenitas, uji linieritas 
regresi dan uji t 

240 120   

22.5 Mahasiswa dapat  
menganalisis data dengan 
Metode chi-kuadrat, 
Korelasi sperman rank, 
Korelasi pearson product 
moment, Korelasi ganda, 
Regresi sederhana dan 
ganda, Anova satu jalur 
dan anova dua jalur 

a Dapat memahami dan menganalisis data dengan Metode 
chi-kuadrat, Korelasi sperman rank, Korelasi pearson 
product moment, Korelasi ganda, Regresi sederhana dan 
ganda, Anova satu jalur dan anova dua jalur 

Analsis Data,  Metode chi-
kuadrat, korelasi sperman 
rank, korelasi pearson 
produck momen, korelasi 
ganda, regresi sederhana 
dan ganda, anova satu 
jalur dan anova dua jalur 360 180   

Jumlah Perkomponen 1200 480 0 

Konversi 1200 240 0 

Jumlah SKS 1.50 
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Mata Kuliah :  Skripsi 
23.1 Memiliki kemampuan 

untuk: (1) 
memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan 
kreativitasnya yang 
dikemas secara terpadu 
dan komprehensif; (2) 
Merangkum dan 
mengaplikasikan semua 
pengalaman pendidikan; 
(3) menyelesaikan 
masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi 
secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi 
yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) 
mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam 
format yang digunakan di 
kalangan masyarakat 
ilmiah 

a Memiliki kemampuan untuk: (1) memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara 
terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum dan 
mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan; (3) 
menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang 
studi secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam format yang digunakan di kalangan 
masyarakat ilmiah 

Memiliki kemampuan 
untuk: (1) 
memformulasikan ide, 
konsep, pola pikir, dan 
kreativitasnya yang 
dikemas secara terpadu 
dan komprehensif; (2) 
Merangkum dan 
mengaplikasikan semua 
pengalaman pendidikan; 
(3) menyelesaikan 
masalah dalam bidang 
keahlian/bidang studi 
secara sistematis dan 
logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi 
yang akurat dan didukung 
analisis yang tepat; dan (4) 
mengkomunikasikan dan 
menuangkannya dalam 
format yang digunakan di 
kalangan masyarakat 
ilmiah 

      

  

Jumlah Perkomponen 0 0 0 

Konversi 0 0 0 

Jumlah SKS 6.00 

        
 

Mata Kuliah :  Kebahasaan 
24.1 Memahami objek kajian 

fonetik, alat ucap, 
klasifikasi bunyi dan 
proses terbentuknya bunyi 

a Menjelaskan batasan dan kajian fonologi Objek kajian fonetik 30     

3 
b Menjelaskan Jenis-jenis fonetik 30     
c Menjelaskan Jenis-jenis alat ucap Proses terbntuknya bunyi 

dan alat ucap manusia 
dalam menghasilkan bunyi 

30     
d Menjelaskan Perbedaan bunyi vokal dan konsonan 30     
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e Menjelaskan bunyi nasal dan oral Klasifiksasi bunyi bahasa 30     
f Menjelaskan bunyi keras dan lunak 30     
g Menjelaskan bunyi panjang dan pendek 30     
h Menjelaskan bunyi nyaring dan tak nyaring 30     
i Menjelaskan bunyi tunggal dan rangkap 30     
j Menjelaskan bunyi egresif dan ingresif 30     
k Menjelaskan bunyi geminat dan homorgan 30     

24.2 Memahami cara 
pembentukan fonem 
bahasa Indonesia 

a Menjelaskan pembentukan vokal cara membentuk fonem 
bahasa Indonesia 

30     
b Menjelaskan pembentukan vokal berdasarkan tinggi 

rendahnya lidah 30     

c Menjelaskan pembentukan vokal berdasarkan maju 
mundurnya lidah 30     

d Menjelaskan pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir 30     
e Menjelaskan pembentukan konsonan berdasarkan cara 

artikulasi dan tempat artikulasi 
Pembentukan konsonan  30     

f Menjelaskan pembentukan konsonan berdasarkan 
strukturnya 30     

24.3 Memahami hakikat 
morfologi 

a Menjelaskan pengertian morfologi Hakikat morfologi 30     
b Menjelaskan hubungan morfologi dan leksikologi 30     

c Menjelaskan hubungan morfologi dan etimologi 30     
d Menjelaskan hubungan morfologi dan sintaksis 30     

24.4 Memahami klasifikasi 
morfem, prinsip 
pengenalan morfem serta 
bentuk asal dan bentuk 
dasar 

a Menjelaskan identifikasi morfem Hakikat morfem 30     
b Menjelaskan pengertian morf dan alomorf 30     
c Menjelaskan pengertian morfem bebas dan terikat Klasifikasi morfem 30     
d Menjelaskan klasifikasi morfem dasar dan bentuk dasar 30     
e Menjelaskan pengertian afiks (Imbuhan) Proses morfemis 30     
f Menjelaskan pengertian reduplikasi 30     
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g Menjelaskan pengertian kata kerja Jenis-jenis kata 30     
h Menjelaskan pengertian kata benda 30     
i Menjelaskan pengertian kata ganti 30     
j Menjelaskan pengertian kata bilangan 30     
k Menjelaskan pengertian kata sifat 30     
l Menjelaskan pengertian kata keterangan 30     

m Menjelaskan pengertian kata sandang 30     
n Menjelaskan pengertian kata depan 30     
o Menjelaskan pengertian kata sambung 30     
p Menjelaskan pengertian kata seru 30     
q Menjelaskan pengertian partikel 30     

24.5  Memahami hakikat 
morfonemik dan morfologik 

a Menjelaskan perubahan fonem N pada morfem Men- dan 
Pen- menjadi fonem /m/ 

Proses perubahan fonem 60     

b Menjelaskan perubahan fonem N pada morfem Men- dan 
Pen- menjadi fonem /n/ 60     

c Menjelaskan perubahan fonem N pada morfem Men- dan 
Pen- menjadi /c/ 60     

d Menjelaskan proses penambahan fonem Proses penambahan 
fonem dan hilangnya 
fonem serta kaidah 
morfofonemik 

30     
e Menjelaskan proses hilangnya fonem 30     
f Menjelaskan kaidah-kaidah morfofonemik 30     

24.6 Memahami konsep kalimat 
dan jenis kalimat 
(Sintaksis) 

a Menjelaskan pengertian subjek Unsur-unsur kalimat 60     
b Menjelaskan pengertian predikat 60     
c Menjelaskan pengertian objek 60     
d Menjelaskan pengertian keterangan 60     
e Menjelaskan pengertian pelengkap 60     
f Menjelaskan pengertian frase endosentrik  Frase 30     
g Menjelaskan pengertian frase eksosentrik 30     
h Menjelaskan jenis kalimat menurut fungsinya Jenis-jenis kalimat 30     
i Menjelaskan jenis kalimat menurut jumlah klausa 30     
j Menjelaskan jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya 30     

24.7  Memahami hakikat 
semantik 

a Menjelaskan pengertian semantik Pengertian semantik 60     
b Menjelaskan sejarah semantik 60     

24.8 Memahami unsur-unsur a Menjelaskan pengertian makna leksikal, gramatikal, dan Jenis-jenis makna  60     
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semantik dan jenis makna kontekstual 

b Menjelaskan pengertian makna referensial dan non 
referensial 60     

c Menjelaskan pengertian makna denotatif dan makna 
konotatif 60     

d Menjelaskan pengertian makna konseptual dan makna 
asosiatif 60     

24.9 Memahami dan 
menganalisis Ketaksaan 
dan perubahan makna 

a Menjelaskan pengertian sinonim Relasi makna 30     
b Menjelaskan pengertian antonim 30     
c Menjelaskan pengertian polisemi 30     
d Menjelaskan pengertian homonimi 30     
e Menjelaskan pengertian hiponimi 30     
f Menjelaskan ketaksaan fonetis Ketaksaan (Ambiguitas) 30     
g Menjelaskan ketaksaan gramatikal 30     
h Menjelaskan ketaksaan Leksikal 30     

Jumlah Perkomponen 2460 0 0 

Konversi 2460 0 0 

Jumlah SKS 2.56 

        
 

        
 

Mata Kuliah: Teori dan Sejarah Sastra Indonesia           
25.1 Memahami pengertian 

sastra, masalah angkatan, 
dan penulisan sejarah 
sastra Indonesia 

a Menjelaskan pengertian kesusastraan Pengertian kesusastraan 
dan masalah angkatan 

30     

2 

b Menjelaskan masalah angkatan sastra di Indonesia 30     

c Menjelaskan metode estetika reseptif dalam penulisan 
sejarah sastra 

Penulisan sejarah sastra 
Indonesia 30     

d Metode peruntutan perkembangan karya sastra 60     
25.2 Memahami perkembangan 

kesusastraan Indonesia 
a Menjelaskan kesusastraan lama Perkembangan 

kesusastraan lama dan 
kesusastraan masa 
peralihan 

60     
b Menjelaskan kesusastraan masa peralihan 60     
c Menjelaskan kesusastraan masa sesudah Abdullah 

60     

d Menjelaskan masa kebangkitan  kesusastraan Indonesia 60     

88 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 89 
 

e Menjelaskam masa perkembangan modern 60     
25.3 Memahami periodisasi dan 

ciri-ciri intrinsik dalam 
periodisasi sastra 
Indonesia 

a Menjelaskan periode balai pustaka Periode balai pustaka 
sampai periode pujangga 
baru 

60     
b Menjelaskan periode pujangga baru 60     
c Menjelaskan ciri-ciri periode balai pustaka Ciri-ciri intrinsik periode 

balai pustaka sampai 
pujangga baru 

30     
d Menjelaskan ciri-ciri pujangga baru 30     
e Menjelaskan tentang angkatan 45 Periode angkatan 45, 

angkatan 50, dan angkatan 
70 

30     

f Menjelaskan tentang angkatan 50 Ciri-ciri intrinsik perioade 
angkatan 45, angkatan 50, 
angkatan 70 

30     
g Menjelaskan tentang angkatan 70 30     
h Menjelaskan ciiri-ciri angkatan 45 30     
i Menjelaskan ciri-ciri angkatan 50 60     
j Menjelaskan ciri-ciri angkatan 70 60     

25.4 Memahami teori dan kritik 
sastra 

a Menjelaskan tentang bahasa sastra teori sastra 60     
b Menjelaskan perkembangan sejarah sastra 60     
c Menjelaskan pengertian filologi 60     
d Menjelaskan jenis kritik sastra kritik sastra 60     
e Menjelaskan metode dan ragam 60     
f Menjelaskan fungsi kritik sastra 60     
g Menjelaskan aliran-aliran kritik sastra 60     

25.5 Memahami perkembangan 
teori sastra 

a Menjelaskan pengertian sosiologi sastra sosiologi sastra dalam 
kerangka kritik sastra 

60     
b Menjelaskan tentang sastra, masyarakat dan kebudayaan 

60     

c Menjelaskan pemanfaatan pendekatan sosiologi 60     
d Menjelaskan pengertian mimetik Perkembangan teori sastra 60     
e Menjelaskan tentang teori pragmatik 60     
f Menjelaskan tentang teori ekspresif 60     
g Menjelaskan tentang teori impresionesme 60     
h Menjelaskan tentang teori semiotik 60     

25.6 Memahami pengertian a Menjelaskan unsur-unsur fiksi Pengertian prosa fiksi 60     
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prosa fiksi dan nonfiksi, 
puisi, dan drama  

b menjelaskan ragam prosa fiksi 60     
c menjelaskan prosa baru 60     
d Menjelaskan ragam prosa nonfiksi 60     
e Menjelaskan pengertian puisi Pengertian puisi dan 

drama 
60     

f Menjelaskan ragam puisi 60     
g menjelaskan unsur puisi 60     
h Menjelaskan unsur drama 60     
i Menjelaskan jenis-jenis drama 60     
j Menjelaskan nilai-nilai drama 60     

Jumlah Perkomponen 2370 0 0 
Konversi 2370 0 0 

Jumlah SKS 2.47 

        
 

Mata Kuliah: Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD 
26.1 Memahami prinsip-prinsip 

dalam pembelajaran 
membaca 

a Menjelaskan kesiapan membaca permulaan Konsep kesiapan dalam 
membaca 60     

3 

Menilai kesiapan dalam 
membaca 

b Menjelaskan prinsip pembelajaran membaca Pengertian membaca 

60     
Tujuan membaca 
permulaan 
Pengajaran membaca 
permulaan 

26.2 Strategi membaca di SD a Menjelaskan membaca pemahaman  Defenisi membaca 
pemahaman 60     
Proses membaca 

b Menjelaskan strategi pembelajaran membaca Pengertian strategi 
membaca di SD 

120     Strategi DRA dan DRTA, 
Strategi Metagoknitif, dan 
cloze procedure 

26.3 Memahami aktivitas 
membaca permulaan 

a Menjelaskan proses membaca dan hubungannya dengan 
proses berfikir 

Membaca menggunakan 
pengetahuan tentang dunia 
yang ada pada anak 

60     
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Manfaat membaca 

b Menjelaskan membaca sebuah perspektif wacana Pandangan bottom up dan 
top down dalam membaca 

60     
Membaca dan konteks 
sosial 

26.4 Memahami karakteristik 
tulisan dalam proses 
membca di SD 

a Menjelaskan jenis-jenis teks bacaan Paragraf naratif 

120     Paragraf ekspositoris 

Paragraf ringkasan 

b Menjelaskan perkembangan proses pemahaman  Karakteristik bacaan 

60     Pengetahuan latar 
belakang 
Pengetahuan kosa kata 

26.5 Memahami penilaian 
membaca di SD 

a Menjelaskan tes kemampuan membaca Macam-macam tes 
kemampuan membaca 

60     
Bahan tes kemampuan 
membaca 

b Menjelaskan penilaian membaca Tes pemahaman kalimat 

120     Tes pemahaman wacana 

Tes yang rumpang 

26.6 Memahami hakikat menulis 
dan ragam menulis 

a Menjelaskan hubungan menulis dengan keterampilan 
berbahasa yang lain 

Pengertian menulis 
sebagai proses 

60     

b Menjelaskan tahap-tahap dalam menulis 
c Menjelaskan pengertian dan jenis penalaran Pengertian penalaran 60     
d Menganalisis kesalahan dalam penalaran 

 
26.7 Memahami dan 

mengaplikasikan 
penggunaan kalimat efektif 
dalam keterampilan 
menulis 

a Menjelaskan penggunaan kata-kata yang bersinonim Pilihan kata dalam menulis 60     

b Menjelaskan penggunaan kata secara konsisten 
c Mengaplikasikan persyaratan kalimat efektif Pengembangan kalimat 

efektif 
120 100   

d Menerapkan kiat penyusunan kalimat efektif 
26.8 Memahami dan a Menjelaskan pemakaian huruf kapital dan huruf miring Pemakaian huruf 60     

91 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 92 
 

mengaplikasikan 
penggunaan ejaan yang 
disempurnakan dalam 
implementasi menulis 

b Menjelaskan perbedaan singkatan dan akronim 

c Menjelaskan penulisan unsur serapan 
d Menjelaskan tanda titik dan tanda koma Pemakaian tanda baca 120     
e Menjelaskan tanda titik koma dan tanda titik dua 
f Menjelaskan tanda hubung dan tanda pisah 
g Menjelaskan tanda elipsis dan tanda tanya 
h Menjelaskan tanda seru dan tanda kurung 

i Menjelaskan tanda kurung siku dan tanda petik 
j Menjelaskan tanda petik tunggal dan tanda garis miring dan 

tanda apostrof 
26.9 Memahami jenis-jenis 

karangan dalam 
keterampilan menulis  

a Menerapkan dalam menentuan topik karangan Rancangan karangan 180 300   
b Menerapkan dalam menentuan tujuan penulisan 
c Menjelaskan menyusunan rancangan karangan 
d Menerapkan jenis-jenis paragraf Pengembangan paragraf 120 300   

e Manerapkan dalam mengembangan paragraf 
f Menerapkan penulisan draf karangan Penyusunan karangan 120 300   
g Menerapkan perbaikan draf karangan 

26.10 Memahami dan 
mengaplikasikan menulis 
surat menyurat resmi dan 
tidak resmi 

a Menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat 
menyurat 

Seluk beluk surat 60     

b Menjelaskan bentuk-bentuk surat Menulis surat 60     
c Menjelaskan bagian-bagian surat 
d Menjelaskan kegunaan bagian-bagian surat 

 
26.11 Memahami hakikat 

menyimak 
a Menjelaskan pengertian menyimak Hakikat menyimak 

60     b Menjelaskan tujuan menyimak 
c Menjelaskan manfaat menyimak 

26.12 Memahami syarat-syarat 
menyimak yang baik 

a Menjelaskan suasana defensif dalam menyimak Syarat-syarat menyimak 
120     b Menjelaskan suasana suportif dalam menyimak 

c Menjelaskan kendala-kendala dalam menyimak 
26.13 Memahami jenis-jenis 

menyimak 
a Menjelaskan tahapan menyimak Jenis-jenis menyimak 

60     b Menjelaskan jenis menyimak ekstensif 
c Menjelaskan jenis menyimak intensif 
d Menjelaskan proses menyimak Kegiatan menyimak 120     
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e Menjelaskan hal-hal menyimak 
26.14 Memahami hakikat 

berbicara 
a Menjelaskan hakikat berbicara Hakikat berbicara 

120     b menjelaskan tujuan berbicara 
c menjelaskan manfaat berbicara 

26.15 Memahami syarat-syarat 
berbicara yang efektif 

a Menganalisis berbicara yang ideal Syarat-syarat berbicara 
60     

26.16 Memahami jenis-jenis 
berbicara 

a Menjelaskan jenis berbicara formal Jenis berbicara 
60     b Menjelaskan jenis berbicara nonformal 

26.17 Mampu mengaplikasikan 
teori menyimak dan 
berbicara secara efektif 

a Mengaplikasikan kemampuan menyimak Praktik menyimak dan 
berbicara 

300 1000   b Mengaplikasikan kemampuan berbicara 

Jumlah Perkomponen 2340 1000 0 

Konversi 2340 500 0 

Jumlah SKS 2.96 

   

 
 

    
 

Mata Kuliah: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas Rendah 
27.1 Memahami perkembangan 

bahasa anak 
a Menjelaskan perkembangan bahasa anak Perkembangan bahasa 

anak 
60     

3 

b Menjelaskan pemeroleran bahasa anak 60     

27.2 Memahami tahapan 
pemerolehan bahasa anak 

c Menjelaskan tahapan pemerolehan bahasa anak 60     

27.3 Memahami berbagai 
pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa 

a Menjelaskan ciri-ciri pembelajaran bahasa berpusat pada 
siswa 

Pembelajaran Bahasa  60     

b Menjelaskan ciri-ciri pembelajaran bahasa berpusat pada 
guru 

60     

c Menjelaskan pendekatan komunikatif Metode dan teknik 
pembelajaran 

60     

d Menjelaskan pendekatan keterampilan proses 60     
e Menjelaskan pendekatan whole language 60     

27.4 Memahami berbagai a Menerapkan Model pembelajaran terpadu Strategi pembelajaran 120 100   
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model, metode dan teknik 
pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di kelas 
rendah 

b Menerapkan model pembelajaran berbasis saintifik bahasa 60     

27.5 Memahami serta mampu 
mengaplikasikan metode 
pembelajaran MMP 

a Menjelaskan pengertian MMP Metode Membaca 60     

b Menjelaskan ciri-ciri pembelajaran MMP 60     

27.6 Memahami hakikat sastra 
anak 

a Menjelaskan pengertian sastra anak Pembelajaran sastra anak 60     

b Menjelaskan tujuan dan manfaat sastra anak 60     

27.7 Memahami evaluasi 
pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di kelas 
rendah 

a Menjelaskan jenis, tujuan dan prinsip evaluasi 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah 

Pengembangan evaluasi 
pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia 

60     

b Menjelaskan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas rendah 

60     

27.8 Mampu merancang tes 
pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di kelas 
rendah 

a Merancang tes keterampilan membaca Evaluasi pembelajaran 
bahasa 

120 100   
b Merancang tes keterampilan menulis 120 100   
c Merancang tes keterampilan menyimak 120 100   
d Merancang tes keterampilan berbicara 120 100   

e Merancang tes sastra 120 100   
27.9 Mampu merancang 

perangkat pembelajaran 
a Merancang RPP kurikulum 2013 Pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia 
120 100   

b Merancang penilaian dalam kurikulum 2013 120 100   
27.10 Mengaplikasikan 

pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di kelas 
rendah 

a Mensimulasikan pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia di kelas rendah  

120 100   

Jumlah Perkomponen 1980 900 0 
Konversi 1980 450 0 

Jumlah SKS 2.53 
     

   
 

         

Mata Kuliah: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas Tinggi 
28.1 Memahami berbagai a Menjelaskan pengertian berbahasa lisan Strategi pembelajaran 60     3 
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strategi untuk 
meningkatkan kemampuan 
berbahasa lisan 

b Menjelaskan berbagai strategi berbahasa lisan bahasa 

60     

28.2 Mampu mengidentifikasi 
materi pembelajaran 
bahasa lisan 

a Menjelaskan ciri-ciri bahasa lisan Identifikasi bahasa lisan 60     
b Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

berbahasa lisan 60     

28.3 Mampu merancang serta 
melaksanakan 
pembelajaran bahasa lisan 

a Merancang persiapan perangkat pembelajaran bahasa 
lisan 

Pembelajaran lisan 

120 600   

28.4 Memahami berbagai 
strategi untuk 
meningkatkan kemampuan 
berbahasa tulis 

b Menjelaskan Pengertian berbahasa tulis Strategi pembelajaran 
bahasa tulis 

60     
b Menjelaskan berbagai strategi berbahasa tulis 

60     

28.5 Mampu mengidentifikasi 
materi pembelajaran 
bahasa tulis 

a Menjelaskan ciri-ciri bahasa tulis Analisis pembelajaran 
bahasa tulis 

60     
b Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berbahasa 

tulis 60     

28.6 Memahami berbagai 
strategi untuk 
meningkatkan kemampuan 
bersastra 

a Menjelaskan berbagai strategi kemampuan bersastra Strategi pembelajaran 
sastra 60     

28.7 Mengidentifikasi materi 
pembelajaran  sastra di 
kelas tinggi 

a Mangidentifikasi materi pembelajaran sastra di kelas tinggi Identifikasi sastra 
120 600   

28.8 Merancang berbagai jenis 
tes bahasa lisan, tulis dan 
sastra di kelas tinggi 

a Merancang tes bahasa lisan Jenis-jenis tes bahasa dan 
sastra Indonesia 

120 600   
b Merancang tes bahasa tulis 120 600   
c Merancang tes sastra 120 600   

Jumlah Perkomponen 1140 3000 0 

Konversi 1140 1500 0 

Jumlah SKS 2.75 
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Mata Kuliah:  Konsep Dasar Matematika SD I 
29.1 Mengenal fakta, lambang, 

dan notasi bilangan 
a Mengenal fakta tentang bilangan bilangan Bilangan 180     

3 

b Mengenal lambang bilangan 180     

c 
Mengelompokan bilangan berdasarkan fakta bilangan 

180     

29.2 Mengaplikasikan konsep 
operasi hitung bilangan 
bulat 

a Mengenal konsep dan prinsip bilangan bulat  Bilangan Bulat 180     
b Melakukan operasi hitung bilangan bulat (+,-,x,:) 180     
c Menentukan faktor dan kelipatan bilangan 240     

29.3 Menerapkan konsep 
operasi hitung bilangan 
pecahan 

a 
Mengenal konsep dan prinsip bilangan pecahan (pecahan, 
desimal dan persen) 

Bilangan Pecahan 
300     

b Melakukan operasi hitung pecahan (+,-,x,:) 300     
29.4 Menemukan konsep 

perpangkatan dan 
penarikan akar bilangan 
pangkat 

a Menemukan konsep perpangkatan bilangan  Bilangan Perpangkatan 
dan Penarikan akar 

180     

b 
Menemukan konsep penarikan akar bilangan 

180     

29.5 Menentukan solusi suatu 
persamaan linear satu 
variabel 

c Menentukan pola-pola bilangan Aljabar 180     

d 
Menentukan solusi persamaan linear satu variabel 

180     

29.6 Menyajikan relasi dan 
fungsi dalam koordinat dan 
grafik 

a Mengmukan konsep relasi  Fungsi dan Relasi 180     

b Mengemukakan konsep fungsi 180     

c 
Menyajikan relasi dan fungsi dalam koordinat dan grafik 

180     

Jumlah Perkomponen 3000 0 0 
Konversi 3000 0 0 

Jumlah SKS 3.13 
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Mata Kuliah:  Konsep Dasar Matematika SD II 
30.1 Menemukan fakta dan 

konsep-konsep bangun 
datar dan mengaplikasikan 
dalam menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan bangun datar 

a Menemukan sifat-sifat bangun datar dari gambar atau 
sebaliknya 

Bangun Datar 120     

3 

b Membuktikan rumus-rumus bangun datar dengan 
mengaikan antar konsep 180     

c Memecakan permasalahan yang berkaitan dengan bangun 
datar 180     

30.2 Menemukan fakta dan 
konsep-konsep bangun 
ruang dan 
mengaplikasikan dalam 
menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan 
bangun ruang 

a menemukan sifat-sifat bangun ruang dari gambar atau 
sebaliknya 

Bangun Ruang 120     

b Membuktikan rumus-rumus bangun ruang dengan 
mengaikan antar konsep 180     

c Memecakan permasalahan yang berkaitan dengan bangun 
ruang 180     

30.3 Menentukan fakta, konsep 
dan prinsip pengukuran 
(panjang, luas, volume, 
waktu) dan perbandingan  
dan mengaplikasikan 
dalam menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan pengukuran dan 
perbandingan 

a Menemukan konsep pengukuran (panjang, luas, volume, 
dan waktu) dan perbandingan 

Pengukuran 
180     

b Menggunakan prinsip pengukuran dan perbandingan dalam 
menyelesaikan masalah matematika 

180     

30.4 Memiliki kemampuan 
dalam mengumpulkan, 
mengelompokkan dan 
mengolah data 

a Mengumpulkan data dari hasil pengamatan atau penelitian   Pengolahan Data 180     

b Mengelompokkan data dari hasil pengumpulan data  180     
c Mengolah data dari hasil pengumpulan dan 

pengelompokan data 180     

30.5 Memilki kemampuan 
menyajikan data dalam 
tabel dan grafik 

a Menyajikan data dalam bentuk tabel Menyajikan Data 180     
b Menyajikan data dalam bentuk grafik 180     

30.6 Memilki kemampuan 
menganalisis data  

a Menentukan rata-rata (mean) Mean 180     
b Menentukan median dan modus Median dan Modus 180     

30.7 Memiliki kemampuan 
menaksi peluang kejadian 
dari data statistik 

a Mengenal dan memahami konsep peluang Pelaung 180     
b Menaksir peluang kejadian dari data statistik 

180     
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Jumlah Perkomponen 2940 0 0 

Konversi 2940 0 0 

Jumlah SKS 3.06 

        
 

         

Mata Kuliah: Pendidikan Matematika SD Kelas Rendah 
31.1 Memiliki kemampuan 

membuat perangkat 
pembelajaran matematika 
SD kelas rendah yang 
meliputi bidang bilangan, 
geometri dan pengukuran, 
dan pengolahan data  

a Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang bilangan di kelas rendah 

Perangkat Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Rendah 

120 200   

3 

b Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang geometri dan pengukuran di 
kelas rendah 

120 200   

c Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang pengolahan data di kelas 
rendah 

120 200   

31.2 Memiliki kemampuan 
membuat media 
pembelajaran matematika 
SD kelas rendah yang 
meliputi bidang bilangan, 
geometri dan pengukuran, 
dan pengolahan data  

a Memahami konsep media dan macam-macam media yang 
terkait dengan pembelajaran matematika kelas rendah 

Media Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Rendah 

180     

b Membuat media pembelajaran matematika kelas rendang 
bidang bilangan 120 200   

c Membuat media pembelajaran matematika kelas rendang 
bidang geometri dan pengukuran 120 200   

d Membuat media pembelajaran matematika kelas rendang 
bidang penyajian data 120 200   

31.3 Memiliki kemampuan 
membuat instrumen 
penilaian pembelajaran 
matematika SD kelas 
rendah yang meliputi 
bidang bilangan, geometri 

a Merancang soal-soal matematika bidang bilangan, 
geometri dan pengukuran, dan pengolahan data di kelas 
rendah 

Instrumen Penilaian 
Matematika SD Kelas 
Rendah 

120 200   

b Membuat kriteria penilaian soal-soal matematika bidang 
bilangan, geometri dan pengukuran, dan pengolahan data 
di kelas rendah  

120 200   
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dan pengukuran, dan 
pengolahan data  

c Melakukan uji coba soal-soal matematika yang dirancang 
dengan kelompok kecil siswa SD kelas rendah  60   1000 

31.4 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran matematika 
SD kelas rendah yang 
meliputi bidang bilangan, 
geometri dan pengukuran, 
dan pengolahan data 
melalui simulasi maupun di 
Sekolah Dasar 

a Melaksanakan pembelajaran matematika SD kelas rendah 
melalui simulasi yang meliputi salah satu bidang bilangan, 
geometri, pengukuran, dan pengolahan data sesuai dengan 
rancangan yang dibuat 

Simulasi Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Rendah 

60 1000   

Jumlah Perkomponen 1260 2600 1000 

Konversi 1260 1300 250 

Jumlah SKS 2.93 
Mata Kuliah: Pendidikan Matematika SD Kelas Tinggi 

32.1 Memiliki kemampuan 
membuat perangkat 
pembelajaran matematika 
SD kelas tinggi yang 
meliputi bidang bilangan, 
aljabar, geometri dan 
pengukuran, dan 
pengolahan data dan 
peluang 

a Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang bilangan dan aljabar di kelas 
tinggi 

Perangkat Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Tinggi 120 200   

3 

b Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang geometri dan pengukuran di 
kelas tinggi 120 200   

c Membuat perengkat pembelajaran (Silabus, RPP, dan 
Instrumen Penilaian) bidang pengolahan data dan peluang 
di kelas rendah 

120 200   

32.2 Memiliki kemampuan 
membuat media 
pembelajaran matematika 
SD kelas tinggi yang 
meliputi bidangbilangan, 
aljabar, geometri dan 
pengukuran, dan 

a Memahami konsep media dan macam-macam media yang 
terkait dengan pembelajaran matematika kelas tinggi 

Media Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Tinggi 

180     

b Membuat media pembelajaran matematika kelas tinggi 
bidang bilangan dan aljabar 120 200   

c Membuat media pembelajaran matematika kelas tinggi 
bidang geometri dan pengukuran 120 200   
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pengolahan data dan 
peluang 

d Membuat media pembelajaran matematika kelas tinggi 
bidang penyajian data dan peluang 120 200   

32.3 Memiliki kemampuan 
membuat instrumen 
penilaian pembelajaran 
matematika SD kelas tinggi 
yang meliputi 
bidangbilangan, aljabar, 
geometri dan pengukuran, 
dan pengolahan data dan 
peluang 

a Merancang soal-soal matematika bidang bilangan, 
geometri dan pengukuran, dan pengolahan data di kelas 
tinggi 

Instrumen Penilaian 
Matematika SD Kelas 
Tinggi 

120 200   

b Membuat kriteria penilaian soal-soal matematika bidang 
bilangan, geometri dan pengukuran, dan pengolahan data 
di kelas tinggi 120 200   

c Melakukan uji coba soal-soal matematika yang dirancang 
dengan kelompok kecil siswa SD kelas tinggi 60   1200 

32.4 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran matematika 
SD kelas tinggi yang 
meliputi bilangan, aljabar, 
geometri dan pengukuran, 
dan pengolahan data dan 
peluang melalui simulasi 
maupun di Sekolah Dasar 

a Melaksanakan pembelajaran matematika SD kelas tinggi 
melalui simulasi yang meliputi salah satu bidang bilangan, 
geometri, pengukuran, dan pengolahan data sesuai dengan 
rancangan yang dibuat 

Simulasi Pembelajaran 
Matematika SD Kelas 
Tinggi 

60 1000   

Jumlah Perkomponen 1260 2600 1200 

Konversi 1260 1300 300 

Jumlah SKS 2.98 

        
 

         

Mata Kuliah:  Konsep dasar IPA 1 
33.1 Menguasai konsep 

besaran dan pengukuran 
dalam pembelajaran IPA 
melalui pendekatan 

a Menjelaskan konsep besaran dan satuan dalam sisitem 
internasional 

besaran dan satuan 60     
  b Menjelaskan perbedaan besaran dan satuan 60     

c Mengkonversikan satuan berdasarkan sistem metrik 120     
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saintifik d Menerapkan konsep besaran dan satuan dalam 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 60     

e Menjelaskan konsep pengukuran pengukuran 120     
f Praktek pengukuran dengan alat ukuran standar  

   180   

33.2 Memiliki kemampuan 
dalam menguasai konsep 
dan prinsip usaha, energi 
dengan melalui 
pendekatan saintifik 

a Menjelaskan pengertian usaha usaha 60     
b Menjelaskan usaha yang ditimbulkan oleh gaya 60     
c Menjelaskan konsep energi energi 60     
d Menjelaskan konsep energi kinetik dan hubungan usaha 120     
e Menjelaskan konsep energi potensial 60     
f Menjelaksan konsep kekekalan energi 60     

33.2 Menguasai konsep dan 
prinsip tentang panas dan 
suhu melalui pendekatan 
saintifik 

a Menjelaskan pengertian suhu suhu 60     
b Mengkonversikan satuan pengukuran suhu pada 

termometer Celcius, Reamur, fahrenheit dan kelvin  60     

c Menjelaskan pengaruh perubahan suhu terhadap 
perubahan sifat benda 60     

d Menjelaskan pengertian kalor kalor 60     
e Menjelaskan hukum kekekalan energi kalor 60     
f Menjelaskan pengaruh perubahan kalor terhadap 

perubahan sifat benda 60     

g Praktek berbagai cara perpindahan kalor pada benda   180   
33.4 Memiliki kemampuan 

menganalisis konsep dan 
prinsip dalam memahami 
getaran, gelombang dan 
bunyi, cahaya dan 
mengenal alat optik dalam 
kehidupan sehari-hari 

a Menjelaskan pengertian getaran getaran 60     
b Menjelaskan konsep gerak harmonis sederhana 60     
c Menjelaskan konsep pendulum sederhana 120     
d Menjelaskan gelombang gelombang 60     
e Menjelaskan konsep gelombang lungitudinal dan 

transversal 60     

f Menjelaskan konsep energi yang dibawa gelombang 60     
g Menjelaskan sifat-sifat bunyi bunyi 60     
h Menjelaskan sumber-sumber bunyi 60     
i Menjelaskan cahaya cahaya 60     
j Menjelaskan  dan praktik sifat-sifat cahaya 120 180   
k Menjelaskan terjadinya warna 60     
l Menjelaskan alat optik 

 
alat optik 120     
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33.5 Menguasai konsep dan  
prinsip dalam  memahami 
kelistrikan dan magnet 
melalui pendekatan 
saintifik 

a Menjelaskan sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-
hari 

listrik 60     

b Menjelaskan konsep hubungan arus listrik, daya listrik, dan 
beda potensial listrik terhadap besarnya energi yang 
dihasilkan 

120     

c Praktek menyusun rangkaian listrik sederhana   180   
d Menjelaskan sifat konduktor dan isolator 120     
e Menjelaskan rangkaian seri, paralel dan campuran 60     
f Menjelaskan magnet magnet 60     
h Menjelaskna konsep elektromagnet 120     
i Praktek membuat alat sederhana magnet   180   

Jumlah Perkomponen 2640 900 0 
Konversi 2640 450 0 

Jumlah SKS 3.22 
                  

         
Mata Kuliah:  Konsep Dasar IPA 2 

34.1 Menguasai materi secara 
teoritik dan praktis tentang 
sel sebagai satuan 
struktural dan fungsional 
terkecil makhluk hidup 

a Menjelaskan  cara mempelajari Sel sel 60     

3 

b Menjelaskan manfaat mempelajari sel 60     
c Menjelaskan mikroskop 60     
d Praktik menggunakan mikroskop dalam melihat sel   240   
e Menjelaskan perbedaan sel eukariotik dan prokariotik perbedaan sel pada 

makhluk hidup 60     

f Menjelaskan sel tumbuhan dan sel hewan 120     
34.2 Menguasai konsep 

keanekaragaman makhluk 
hidup melalui pendekatan 
saintifik 

a Menjelaskan konsep dasar-dasar klasifikiasi dasar-dasar klasifikasi 60     
b Menjelaskan cara-cara klasifikasi dengan menggunakan 

kunci determinasi 60     

c Menjelaskan konsep dan praktek  fungi tumbuhan tingkat rendah 60 120   
d Menjelaskan konsep dan praktek ganggang 60 120   
e Menjelaskan konsep dan praktek tumbuhan lumut 60 120   

f Menjelaskan konsep dan praktek  tumbuhan paku-pakuan 60 120   
h Menjelaskan konsep tumbuhan ginospermae tumbuhan tingkat tinggi 60     
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i Menjelaskan konsep tumbuhan angiospermae 60     
34.3 Mengindetifikasi  dan 

mengklasifikasi hewan 
invertebrata dan vertebrata 
melalui pendekatan 
saintifik 

a Menjelaskan  hewan invertebrata hewan invertebra 60     
b Mengidentifikasi protozoa, molusca, 

platyhelmintes,nemathelminthes 120     

c Menjelaskan hewan vertebrata hewan vertebrata 60     
d Mengidentifikasi aves,reptil,mamalia dan amphibia 120     

34.4 Memiliki kemampuan 
menganalisis tentang 
fungsi-fungsi organ  pada 
makhluk hidup 

a Menganalisis jaringan pada tumbuhan struktur organ pada 
tumbuhan 

120     
b Menganalisis organ pokok tumbuhan 120     
c Menjelaskan refroduksi secara generatif fungsi pada tumbuhan 120     
d Menjelaskan reproduksi secara vegetatif 120     
e Menjelaskan konsep fotosintesis 120     
f Menjelaskan konsep pencernaan hewan fungsi pada hewan 120     
h Menjelaskan konsep reproduksi hewan 120     
i Menjelaskan konsep sirkulasi hewan 120     

34.5 Menampilkan konsep 
tentang makhluk hidup dan 
lingkungan melalui 
pendekatan saintifik 

a Menjelaskan konsep rantai makanan ketergantungan antar 
makhluk hidup 

60     
b Menjelaskan konsep siklus materi 60     
c Menjelaskan piramida ekologi 60     
d Menjelaskan prinsip-prinsip ekologi ekosistem 60     
e Menjelaskan ekosistem 60     

Jumlah Perkomponen 2460 720 0 
Konversi 2460 360 0 

Jumlah SKS 2.94 

        
 

Mata Kuliah:  Pengembangan Pembelajaran IPA 
35.1 Menguasai materi secara 

teoritis dan praktis tentang 
hakekat IPA sebagai 
Produk, roses, dan Sikap 
Ilmiah 

a Menjelaskan pengertian dan tujuan Mata Kuliah Pendidikn 
IPA  SD 

Hakekat Pendidikan IPA 120     

3 

b menjelaskan Strategi Perkuliahan Pendidikan IIPA SD 120     
c Mengaplikasikan Hakekat IPA sebagai Produk pada 

pembelajaran IPA SD 
Produk IPA 120 100   

d Mengaplikasikan Hakekat IPA sebagai Proses pada 
pembelajaran IPA SD 

IPA sebagai Proses 120 100   

e Mengaplikasikan Hakekat IPA sebagai sikap Ilmiah pada 
pembelajaran IPA SD 

IPA Sebagai Sikap 120 100   

35.2 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 

a mendeskripsikan teori belajar yang melandasi 
pembelajaran IPA di SD 

Teori Belajar yang 
melandasi Pembelajaran 120     
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teori belajar yang 
melandasai pembelajaran 
IPA 

b menyusun skenariao pembelajaran IPA SD sebagai 
aplikasi dari teori belajar yang melandasinya 

IPA SD 
120 300   

c Simulasi pembelajaran IPA SD sebagai aplikasi dari teori 
belajar yang melandasinya 120     

35.3 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
Pendekatan dan model 
Pembelajaran yang 
melandasai pembelajaran 
IPA 

a Mendeskripsikan Pendekatan Pembelajaran 
Konstruktivistis yang melandasi Pemblajaran IPA SD 

Pendekatan Pembelajaran 
IPA SD 120     

b menyusun skenariao pembelajaran IPA SD sebagai 
aplikasi dari pendekatan belajar yang melandasinya 120     

c Simulasi pembelajaran IPA SD sebagai aplikasi dari 
pendekatan belajar yang melandasinya 210     

d Mendeskripsikan Model Pembelajaran Konstruktivistis yang 
melandasi Pemblajaran IPA SD 

 Model Pembelajaran IPA 
SD 120     

e Menyusun skenariao pembelajarann IPA SD sebagai 
aplikasi dari model belajar yang melandasinya 120     

f Simulasi pembelajaran IPA SD sebagai aplikasi dari Model 
belajar yang melandasinya 120 1100   

35.4 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
penyusunan perangkat 
pembelajaran dan 
pembuatan alat peraga 
sederhana pada 
pembelajaran IPA SD 

a Menyusun RPP, LKS pembelajaran IPA SD Skenario Pembelajaran 
IPA 

120 100   
b Menyusun Alat Evaluasi  Pembelajaran IPA SD 120 100   
c Membuat dan Mendemostrasikan Alat Peraga Sederhana 

Pembelajaran IPA SD 
Alat Peraga IPA 

120 200   

Jumlah Perkomponen 2130 2100 0 

Konversi 2130 1050 0 

Jumlah SKS 3.31 
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Mata Kuliah:  Konsep Dasar IPS 
36.1 Membandingkan Konsep 

Dasar Ilmu-Ilmu Sosial 
a Mengidentifikasi Ilmu-ilmu Sosial 

Konsep Dasar Ilmu-Ilmu 
Sosial 360 

    

2 

b Menjelaskan Konsep Dasar Sejarah, Geografi, 
Ekonomi/Koperasi, Politik, Sosiologi, Antropologi, dan 
Konsep Psikologi Sosial 

    

36.2 Menerapkan keterampilan 
Dasar dalam ilmu-ilmu 
sosial 

a Menyebutkan Keterampilan Dasar Ilmu Sosial 

Keterampilan Dasar Ilmu 
Sosial 360 

    
b Menjelaskan Keterampilan Bertanya      
c Menjelaskan Keterampilan Membaca     
d Menjelaskan Keterampilan memperoleh, mengolah, dan 

menganalisis informasi      

36.3 Menganalisis Pandangan 
Pancasila terhadap 
Kedudukan Individu dan 
Masyarakat 

a Menyebutkan Pengertian  Individu dan Masyarakat 

Individu dan Masyarakat 360 

    

b Menjelaskan Struktur Pranata dan Proses Sosial Budaya 
    

c Menjelaskan Pandangan Pancasila Terhadap Kedudukan 
Individu dan Masyarakat sebagai warga negara     

36.4 Menganalisis keadaan 
alam dan hubungannya 
dengan manusia  

a Menjelaskan Fenomena Fisik dan Fenomena Sosial 
Fenomena Fisik dan 
Fenomena Sosial 360 

    
b Menjelaskan Kemajemukan agama, ras, etnik dan region     

36.5 Membandingkan Pengaruh 
kebudayaan dari luar 
terhadap kebudayaan 
Indonesia 

a Menjelaskan pengaruh Kebudayaan Hindu-Budha Pengaruh Kebudayaan 
Asing Terhadap 
Kebudayaan Indonesia 

360 
    

b Menjelaskan pengaruh Kebudayaan Islam     
c Menjelaskan Pengaruh Kebudayaan Eropa     

36.6 Menjelaskan Perjuangan 
Bangsa Indonesia untuk 
mencapai dan 
mempertahankan 
kemerdekaan 

a Menjelaskan Perjuangan bangsa Indonesia Sebelum 
Kemerdekaan 

Perjuangan bangsa 
Indonesia Mencapai dan 
Mempertahankan 
Kemerdekaan 

360 

    

b Menjelaskan Perjuangan bangsa Indonesia setelah 
Kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan     

c Membandingkan Jenis Perjuangan Sebelum Kemerdekaan 
dan Setelah Kemerdekaan     

Jumlah Perkomponen 2160 0 0 
Konversi 2160 0 0 

Jumlah SKS 2.25 
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Mata Kuliah: Pendidikan IPS SD 
37.1 Menjelaskan Hakikat IPS a Menjelaskan pengertian IPS Hakikat IPS 

360     

3 

b Menjelaskan Fungsi dan tujuan IPS     
37.2 Menganalisis Buku 

pelajaran IPS tentang 
Konten IPS 

a Menjelaskan tentang Fakta,konsep dan generalisasi Konten IPS 

360 

    
b Menjelaskan niilai dan Sikap     
c Mengembangkan keterampilan inteletual, moral, personal 

dan sosial     

37.3 3. Menganalisis Kurikulum 
IPS SD 

a Menjelaskan Pengembangan kurikulum IPS SD Kurikulum IPS SD dan 
Pengembangannya 540 

    
b Menjelaskan batasan Kurukulum     
c Menjelaskan batasan -batasan kurikulum     
d Penerapan Pengembangan kurikulum di SD     

37.4 Mengembangkan Materi 
dan model pembelajaran 
IPS 

a Menjelaskan sumber materi pembelajaran IPS Materi dan Model 
Pembelajaran IPS 

540 

    
b Menerapkan model pembelajaran IPS yang bervariasi     
c Mengembangkan sumber dan media pembelajaran IPS     

37.5 Merancang Alat Penilaian a Merancang alat penilaian IPS tentang hasil belajar Alat Penilaian dan RPP 
360 600 

  
b membuat RPP IPS   
c Mempratktekan pembelajaran IPS   

Jumlah Perkomponen 2160 600 0 
Konversi 2160 300 0 

Jumlah SKS 2.56 

                  
Mata Kuliah: Persfektif Global 

38.1 Menjelaskan perspektif 
global dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 

a Menyebutkan Pengertian Persfektif Global Persfektif Global dan Ilmu-
Ilmu Sosial 

360 

    

2 

b Menjelaskan Sejarah Muncul Persfektif Global     
c Menjelaskan tujuan Persfektif Global     
d Menjelaskan hubungan pesfektif global dan ilmu 

pengetahuan sosial     

38.2 Menghubungkan interaksi 
global dilihat dari berbagai 

a Meenjelaskan Persfektif global dilihat dari pengetahuan 
sosial 

Interaksi Global dan 
Pengaruhnya 300     
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disiplin ilmu pengetahuan 
sosial dan pengaruhnya 

b Menjelaskan pengaruh interaksi global dan pengaruhnya 
dalam berbagai bidang     

38.3 Membandingkan  
organisasi-organisasi 
kerjasama global maupun 
regional 

a Menjelaskan organisasi Kerjasama antar bangsa Organisasi Kerjasama 
Global dan Regional 

360     
b Menjelaskan saling ketergantungan antar negara 

      

38.4 Menganalisis Lingkungan 
hidup dan isu-isu global 

a Menjelaskan berbagai pandangan terhadap lingkungan 
hidup 

Lingkungan Hidup dan Isu-
isu Global 

300 
    

b Menjelaskan Isu-i su global masa kini dan masa yang akan 
datang     

38.5 Menganalisis 
keanekaragaman budaya 

a Menyebutkan Pengertian Budaya dan Unsur-unsur 
Kebudayaan 

Keanekaragaman Budaya 

240 
    

b Menjelaskan Keanekaragaman budaya     
c Menjelaskan Peran kebudayaan dalam kehidupan     

Jumlah Perkomponen 1560 0 0 
Konversi 1560 0 0 

Jumlah SKS 1.63 

                  

         

Mata Kuliah: Pengembangan Pembelajaran IPS 
39.1 Menganalisis hakikat IPS 

dan Sejarah 
Perkembangan IPS 

a Menyebutkan pengertian dan paradigma IPS Hakikat IPS dan 
Perkembangan IPS 

540 

    

3 

b Menjelaskan Tujuan dan pendekatan pembelajaran IPS     

c Menjelaskan nilai dan prinsip Pembelajaran IPS     
d Menjelaskan Sejarah Perkembangan IPS       

39.2 Menganalisis Keterampilan 
Dasar IPS 

a Mengidentifikasi Keterampilan dasar IPS Keterampilan Dasar IPS 
360 

    
b Menjelaskan Keterampilan Bertanya     
c Menjelaskan Keterampilan membaca     
d  Keterampilan memperoleh, mengolah, dan menganalisis 

informasi        

39.3 Membandingkan standar 
kualifikasi dan kompetensi 
guru IPS SD 

a Menidentifikasi Kompetensi Guru Standar Kualifikasi dan 
Kompetensi Guru 360 

    
b Kompetensi Guru (Paedagogik, Personal, Prifesional dan 

Sosial,      
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c Kompetensi Guru IPS SD     
39.4 Menerapkan Keterampilan 

Dasar Mengajar 
a Menyebutkan Ktereampilan dasar Mengajar Keterampilan Dasar 

Mengajar 

360 

    
b Menjelaskan Ketermpilan Membuka dan Menutup 

Pelajaran     

c Menjelaskan Keterampilan Bertanya     
d MenjelaskanKetermpilan Memberi Penguatan     
e MenjelaskanKetermpilan Mengadakan Variasi     
f MenjelaskanKetermpilan Menjelaskan     
g MenjelaskanKeterampilan Membimbing Diskusi kelompok 

Kecil     

h Keterampilan Mengelola Kelas     
i Keterampilan Mengajar kelompok Kecil dan Perorangan     

39.5 Menerapkan Peran Guru 
Dalam Pembelajaran 

a Menyebutkan Peran Guru dalam Pembelajaran Peran guru dalam 
pembelajaran 

360 

    
b Menjelaskan Peran Guru sebagai Pendidik, Pengajar, 

Pembimbing, Pelatih, Penasehat, Pembaharu (Inovator), 
Model dan teladan, Sebagai Pribadi, Peneliti, Pendorong 
Ktreativitas, Pembangkit Pandangan, Pekerja Rutin, 
pemindah Kemah, Pembawa cerita, Aktor, Emansipator, 
Evaluator, pengawet dan sebagai Kulminator 

    

c Mengaplikasikan Model-model pembelajaran IPS : 
Pembelajaran Terpadu, Pendekatan Inkuiri, Pembelajaran 
Kontekstual, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran 
Berbasis Kultural, Pembelajaran Berbasis Portofolio 

360 500   

Jumlah Perkomponen 2340 500 0 
Konversi 2340 250 0 

Jumlah SKS 2.70 
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Mata Kuliah :  Konsep Dasar PKn  SD 
40.1 Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 
dimensi pengetahuan, 
sikap, nilai, dan perilaku 
yang mendukung kegiatan 
pembelajaran PKn. 

a Menjelaskan pengertian dan tujuan PKn Hakikat Pendidikan 
Kewarganegaraan 

60     

3 

b Mendeskripsikan perkembangan PKn 120     
c Menjelaskan konsep tentang warga negara Indonesia Warga Negara dan 

Pemerintah 120     

d Mendeskripsikan hak dan kewajiban warga negara 60     
e Meengidentifikasi fungsi dan kedudukan Pemerintah 

Negara Indonesia 120     

40.2 Menguasai konsep dan 
prinsip kepribadian 
nasional dan demokrasi 
konstitusional Indonesia, 
semangat kebangsaan dan 
cinta tanah air serta bela 
negara. 

a Menjelaskan hakikat konstitusi negara Konstitusi Negara 120     

b Menganalisis UUD 1945 dan perkembangannya 180     
c Mendeskripsikan hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi Demokrasi 

60     

d Menganalisis pilar-pilar demokrasi konstitusi 120     
e Mendeskripsikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

sebelum kemerdekaan 
Sejarah Perjuangan 
Bangsa 120     

f Mendeskripsikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
setelah kemerdekaan 120     

40.3 Menguasai konsep dan 
prinsip perlindungan, 
pemajuan HAM, serta 
penegakan hukum secara 
adil dan benar. 

a Menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia 120     
b Mendeskripsikan perkembangan Hak Asasi Manusia 120     

c Menganalisis pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 
180     

d Mendeskripsikan hakikat dan unsur-unsur negara Negara dan Hukum 60     
e Menganalisis pelaksanaan negara hukum 120     
f Menjelaskan hakikat hukum 120     
g menganalisis penegakan hukum di Indonesia 180     

40.4 Menguasai konsep, 
prinsip, nilai, moral, dan 
norma kewarganegaraan 
Indonesia yang demokratis 
dalam konteks kewargaan 
negara dan dunia. 

a Menjelaskan keragaman masyarakat Indonesia Keragaman dan 
Komunikasi Antarsosial 
Budaya 

120     
b Menjelaskan komunikasi dalam masyarakat Majemuk 180     

c Mendeskripsikan globalisasi dan isu-isu global Globalisasi dan Kerjasama 
Antar Bangsa 

120     
d Mendeskripsikan hubungan antar bangsa 120     
e Mendeskripsikan kerjasama antar bangsa 120     
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Jumlah Perkomponen 2760 0 0 

Konversi 2760 0 0 

Jumlah SKS 2.88 

                  
Mata Kuliah: Pengembangan Pembelajaran PKn di SD 

41.1 Menguasai konsep dan 
prinsip dasar paradigma 
baru PKn 

a Menjelaskan pengertian, tujuan, dan dimensi PKn Paradigma Baru PKn 60     

3 

b Mengembangkan konsep, nilai, moral dan norma PKn 
60     

c Menjelaskan dimensi pembelajaran PKn 60     
41.2 Menguasai materi, konsep 

dan prinsip pengembangan 
desain dan model 
pembelajaran PKn 

a Mengembangkan desain pembelajaran PKn Pengembangan Desain 
dan Model Pembelajaran 
PKn 

120     
b Mengembangkan model Pembelajaran PKn 

120     

41.3 Menguasai materi 
keilmuan tentang 
pengembangan 
pendekatan dan metode 
pembelajaran PKn 

a Mengembangkan pendekatan pembelajaran PKn Pengembangan 
Pendekatan dan Metode 
Pembelajaran PKn 

120     
b Mengembangkan metode pembelajaran PKn 

120     

41.4 Menguasai prinsip 
pengembangan materi 
pembelajaran PKn SD 

a Mengidentifikasi karakteristik materi PKn Mengembangkan materi 
pembelajaran PKn 

120     
b Mengembangkan meteri pembelajaran PKn SD 

120     

41.5 Menguasai prinsip 
pengembangan desain dan 
model pembelajaran PKn 
Kelas Rendah 

c Mengembangkan desain pembelajaran PKn SD kelas 
rendah 

Mengembangkan desain 
dan model pembelajaran 
PKn untuk SD pada 
jenjang kelas rendah 

180   120 

d Mengembangkan model pembelajaran PKn SD kelas 
rendah 180   120 

41.6 Menguasai prinsip 
pengembangan desain dan 
model pembelajaran PKn 
Kelas Tinggi 

a Mengembangkan desain pembelajaran PKn SD kelas tinggi Mengembangkan desain 
dan model pembelajaran 
PKn untuk SD pada 
jenjang kelas tinggi 

180   120 
b Mengembangkan model pembelajaran PKn SD kelas tinggi 

180   120 

41.7 Menguasai prinsip a Mengembangkan media pembelajaran PKn Pengembangan media dan 60     
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pengembangan media dan 
sumber pembelajaran PKn 
SD 

b Mengembangkan sumber pembelajaran PKn sumber pembelajaran pada 
mata pelajaran PKn SD 60     

41.8 Menguasai prinsip 
penilaian pembelajaran 
PKn SD 

a Menjelaskan standar penilaian kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan dan kepribadian 

Penilaian Pembelajaran 
PKn 180     

b Mengembangkan silabus dan RPP pembelajaran PKn 180     

c Mengembangkan instrumen penilaian mata pelajaran PKn 
SD 180     

41.9 Menguasai penerapan 
pembelajaran PKn SD 

a Mengaplikasikan praktek pembelajaran PKn SD pada 
jenjang kelas rendah dan kelas tinggi 

Simulasi dan praktik 
mengajar   1260   

  Jumlah Komponen 2280 1260 480 
    Konversi 2280 630 120 

  Jumlah SKS 3.16 

        
 

        
 

Mata Kuliah:  Konsep dan Teori Seni 
42.1 mengklasifikasikan filsafat 

yang mendasari seni dan 
sejarah perkembangan 
seni dan sejarah 
perkembangan seni di 
Indonesia 

a filsafat ilmu dan perkembangan seni menerangkan 
perkembangan ilmu filsafat 
dan pengaruhnya terhadap 
perkembangan filsafat seni 

120     

2 

b sejarah perkembangan seni dunia dan Indonesia menerangkan sejarah 
perkembangan seni di 
dunia dan Indonesia. 
Mengklasifikasikan 
perkembangan seni di 
dunia dan di Indonesia 

180     

42.2 memahami kaitan 
antropologi seni dengan 
prilaku manusia 

a antropologi sebagai bentuk ilmu yang menganalisis prilaku mendiskusikan tentang 
antropologi sebagai 
akumulasi perkembangan 
prilaku 

60     
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b konstribusi prilaku manusia dalam perkembangan seni mendiskusikan perwujudan 
prilaku manusia dalam 
berkesenian  

60     

42.3 memahami 
perkembangann sosiologi 
seni sebagai proses 
perkembangan nilai-nilai 
sosial di masyarakat 

a memahami prilaku manusia sebagai fenomena sosial menjelaskan prilaku 
individu dan seniman 
sebagai prilaku sosial  

90     

b mencermati perkembangan seni sebagai cerminan 
perkembangan sosial 

menjelaskan transendensi 
fenomena sosial dalam 
karya seni 

120     

c memahami perkembangan seni yang dipengaruhi oleh 
perkembangan sosial 

menjelaskan dampak 
perkembangan sosial 
terhadap perkembangan 
seni 

120     

d aliran-aliran seni yang dipengaruhi oleh perkembangan 
sosial 

menjelaskan seni yang 
dipengaruhi oleh 
perkembangan sosial 

120     

42.4 prilaku manusia dalam 
berkesenian  sebagai 
konteks perwujudan 
psikologi  

a perkembangan psikologi dan perkembangan prilaku 
manusia 

menjelaskan 
perkembangan seni anak 
sesuai dengan 
perkembangan 
psikologisnya 

120     

b pengaruh psikologi terhadap prilaku manusia menjelaskan tentang aliran 
seni perilaku manusia 60     

c memahami karya seni sebagai perwujudan psikologis melakukan diskusi tentang 
seni sebagai perwudan 
psikologis 

60     

d aliran-aliran seni yang dipengaruhi oleh psikologi menjelaskan tentang 
lahirnya aliran seni yang 
yang dipengaruhi oleh 
psikologis 

90     

42.5 mengklasifikasikan estetika 
masyarakat modern dan 
masyarakat tradisional 

a memahami konsep estetika seni menjelaskan tentang 
konsep estetika, dan 
anlisis nilai-nilai estetis 
pada karya seni 

60     

b mengklasifikasikan estetika masyarakat modern dan 
masyarakat tradisional 

menjelaskan konsep-
konsep yang mendasari 
estetika masyarakat 

100 100   
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tradisional tradisional dan 
modern 

c mengembangkan estetika tradisional pada masyarakat 
modern Indonesia (cagar budaya) 

menjelaskan pentingnya 
pemahaman estetika 
tradisional dalam 
memahami estetika 
modern 

100     

d memahami penilaian estetis pada karya seni menjelaskan bagaimana 
melakukan penilaian 
estetis pada karya seni 

120     

42.6 memahami berkarya seni 
sebagai sebuah apresiasi 

a memahami proses kegiatan apresiasi seni menjelaskan pengetian 
apresiasi seni dan 
bagaiamana melakukan 
apresiasi  

60     

b mengklasifikasikan langkah-langkah apresiasi menjelaskan dan 
mendeskripsikan proses 
apresiasi 

60     

c memahami teknik apresiasi karya seni modern dan seni 
tradisional 

menjelaskan langkah 
mengapresiasi seni 
modern dan mengapresi 
karya seni tradisional 

60     

d melakukan apresiasi karya seni melalui diskusi kelompok 
siswa mampu melakukan 
apresiasi karya seni 60 100   

Jumlah Perkomponen 1820 200 0 
Konversi 1820 100 0 

Jumlah SKS 2.00 

         
Mata Kuliah:  Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 

43.1 menguasai konsep ilmu 
kesenirupaan, unsur-unsur 
dan prinsip seni, sikap dan 
keterampilan yang 
mendukung kegiatan 
dalam kesenirupaan 

a menjelaskan pengertian seni, seni rupa dan seni kerajinan Konsep seni 180     

3 
b menjelaskan tentang  konsep seni , seni rupa dan seni 

kerajinan 200     

c Memahami tentang aspek seni rupa dan seni kerajinan 
180     
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d menjelaskan tentang unsur dan prinsip seni rupa unsur dan prinsip seni rupa 60     
e Berekpresi membuat unsur-unsur rupa 60 180   
f Berekpresi membuat komposisi garis dengan penerapan 

prinsip unsur-unsur rupa   250   

g menjelaskan dan berekpresi membuat komposisi tekstur 
nyata dan semu  120 250   

43.2 menguasasai materi 
keilmuan yang meliputi 
pengetahuan, 
pemahaman,dan  sikap   
dalam pengembangan 
pembelajaran seni rupa 
dan kerajinan 

a menjelaskan fungsi seni secara umum dan khusus di SD fungsi seni dan seni rupa 60     
b menjelaskan pengelompokan karya seni rupa berdasarkan 

kriteria tertentu 
pembagaian karya seni 
rupa 250     

c menjelaskan ruang lingkup pembelajaran seni rupa dan 
kerajinan di SD 

ruang lingkup 
pembelajaran seni rupa 
dan kerajina 

120     

43.3 menguasai keterampilan 
dalam berkarya seni rupa 
dan kerajinan dalam 
bentuk dua dan tiga 
dimensi dengan 
memanfaatkan berbagai 
media 

a membuat gambar bentuk dengan teknik kering dan basah menggambar dan melukis 120 300   
b membentuk dengan berbagai media lunak membentuk 100 250   
c berkreasi dengan berbagai media untuk membuat benda 

kerajinan  
kerajinan 90 120   

d merancang dan membuat benda kerajinan dengan 
memanfaatkan motif nusantara 90 250   

43.4 Menguasai  konsep dan 
prinsip pembelajaran seni 
rupa dan melakukan 
kegiatan pameran 

a menjelaskan teknik dan metode penyampaian 
pembelajaran seni rupa dan kerajinan 

metode dan strategi 
pembelajaran seni rupa 60 180   

b menjelaskan cara mengevaluasi pembelajaran seni rupa 
dan kerajinan 

evaluasi pembelajaran seni 
rupa 90 180   

c menjelaskan dan merancang pelaksanaan kegiatan 
pameran seni rupa dan kerajinan 

pameran seni rupa 60 120   

Jumlah Perkomponen 1840 2080 0 
Konversi 1840 1040 0 

Jumlah SKS 3.00 

        
 

        
 

Mata Kuliah:  Pendidikan Seni Tari, Drama, dan Musik 
44.1 Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 
a Menjelaskan pengertian dan tujuan pembelajaran SBP Hakikat Pendidikan SBP 

60     3 
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dimensi pengetahuan, 
sikap, nilai, dan perilaku 
yang mendukung kegiatan 
seni budaya dan prakarya 

b menjelaskan konsep pembelajaran seni di SD 
c mendeskripsikan wawasan seni Pertunjukan Wawasan Seni 

60     d Menjelaskan fungsi seni 
e mengidentifikasi seni musik, tari, dan drama di Indonesia 

44.2 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
seni tari. 

a Menjelaskan hakikat Seni tari tari dalam masyarakat 
Indonesia 60     

b mendeskripsikan unsur-unsur tari Elemen dasar tari, jenis 
menurut tema dan pola 
garapan 

60 240   c menguasai elemen dasar tari 

d memahami properti dan tatarias tari Properti, tata rias dan 
kostum 120 180   

e mendesain komposisi tari anak Sekolah dasar komposisi tari anak 180 240   
44.3 Menguasai materi secara 

teoritis dan praktis tentang 
seni musik 

a Menjelaskan hakikat Seni Musik musik nusantara 120     
b menjelaskan secara ringkas sejarah seni musik Indonesia sejarah musik klasik 

hingga moderen 120     

c Mendeskripsikan jenis-jenis musik dan alat musik Indonesia klasifikasi musik 60     
d memahami unsur-unsur musik teori dasar musik, notasi 

balok, notasi huruf dan 
notasi angka 

180 360   

e mengiasai teknik memimpin lagu direksi 60     
f mengenal bunyi dan pola ritme solfegio 120     
g menguasai alat musik melodis instrumen melodis 60 120   
h mendesain arransemen musik anak arransemen musik anak 

dan lagu anak 60 480   

44.4 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
seni drama 

a menjelaskan hakekat dan konsep drama anak unsur unsur drama 30     
b mendeskripsikan tugas sutradara, pemain/ aktor penyutradaraan 60 120   
c merancang naskah drama untuk kelas tinggi dan rendah naskah drama 60     
d mendesain tata teknik pentas pementasan anak 120 480   

44.5 mengusasi materi dan 
konsep pertumbuhan dan 
perkembangan jiwa dan 
motorik anak terhadap seni 
tari, drama dan musik 

a mendeskripsikan gerak anak perkembangan motorik dan 
gerak anak 60     b 

menjelaskan perkembangan jiwa dan motorik anak  

c menjelaskan  musikalitas anak musikalitas anak 60     
d menjelaskan tari drama anak drama anak 60     

115 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 116 
 

Jumlah Perkomponen 1770 2220 0 

Konversi 1770 1110 0 

Jumlah SKS 3.00 
         
         
Mata Kuliah:  Dasar Teknologi Komunikasi dan Informasi/Komputer 

45.1 Memahami dan 
mengaplikasikan konsep 
dasar dah hakikat dasar 
teknologi informasi dan 
komunikasi atau komputer 
dalam pembelajaran di 
sekolah dasar 

a Menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan 
komunikasi atau komputer 

Konsep Dasar dan Hakikat 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi/ Komputer  

120     

2 

b Menjelaskan hakikat dasar teknologi informasi dan 
komunikasi atau komputer 120     

c Menerapkan konsep dasar dan hakikat  teknologi informasi 
dan komunikasi atau komputer dalam pembelajaran di 
sekolah dasar 

  300   

45.2 Memahami dan 
mengaplikasikan teknologi 
informasi dan komunikasi 
berbasis komputer dalam 
pembelajaran di sekolah 
dasar 

a Mengenal hardware, software dan brainware komputer Teknologi Informasi dan 
Komunikasi berbasis 
Komputer 

60     
b Menjelaskan sejarah, prinsip dan model pembelajaran 

berbasis komputer 120     

c Menerapkan model pembelajaran berbasis komputer dalam 
pembelajaran di sekolah dasar   300   

45.3 Memahami dan 
mengaplikasikan program 
pengolahan kata untuk 
kepentingan pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Menjelaskan tentang program pengolahan kata Microsoft 
Office Word 

Microsoft Office Word 
120     

b Mengaplikasikan program pengolah kata Microsoft Office 
Word dengan: memulai dan mengenal tombol dan symbol 
dalam word; aturan mengetik dalam word; mencari data 
dalam word. Lay out Halaman dan Cetak Dokumen yang 
diolah dengan word: Format halaman (ukuran kertas, 
margin, halaman, header dan footer); buat table (sisip 
table, hapus sel-kolom-baris, sisip baris dan kolom, lebar 
kolom); Sisi objek (gambar, word art, teksbox, format 
dokumen jadi kolom, bulleting dan numbering); menyimpan 
dan cetak dokumen. 

  300   
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45.4 Memahami dan 
mengaplikasikan program 
presentasi untuk 
kepentingan pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Mengenal program aplikasi Microsoft Power Point: 
Prosedur membuka dan menutup MS Power Point; 
Mengenal tombol dan symbol dalam Microsoft Power Point. 

Microsoft Office 
PowerPoint 120     

b Mengaplikasikan  fungsi dan Perintah dalam Microsoft 
Office PowerPoint, Layout (insert, design, animasi, slide 
show) dan Cetak Dokumen 

  300   

45.5 Memahami dan 
mengaplikasikan program 
pengolahan angka untuk 
kepentingan pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Mengenal Aplikasi Pengolah Angka: prosedur membuka 
dan menutup Microsoft Office Excel; Mengenal tombol dan 
symbol dalam Microsoft Office Excel; Fungsi dan perintah 
dalam Microsoft Office Excel; Layout dan printing Microsoft 
Office Excel 

Microsoft Office Excel 

120     

b Mengaplikasikan program pengolah angka: prosedur 
membuka dan menutup Microsoft Office Excel; Mengenal 
tombol dan symbol dalam Microsoft Office Excel; Fungsi 
dan perintah dalam Microsoft Office Excel; Layout dan 
printing Microsoft Office Excel   300   

45.6 Memahami dan 
mengaplikasikan program 
penelurusan internet untuk 
kepentingan pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Menjelaskan konsep dan cara kerja internet; peralatan 
yang dibutuhkan untuk internet; surfing informasi dan e-
learning 

Internet 
120     

b Mengaplikasikan penelusuran informasi dan e-learning 
untuk kepentingan pembelajaran di sekolah dasar   300   

45.7 Memahami dan 
mengaplikasikan 
pembelajaran berbasis 
web untuk kepentingan 
pembelajaran di sekolah 
dasar 

a Menjelaskan Paradigma dan Karakteristik E-learning (web 
learning, web centric learning, web enhanced learning) 

e-Learning (web learning, 
web centric learning, web 
enhanced learning) 120     

b Menjelaskan Model-Model E-learning (web learning, web 
centric learning, web enhanced learning) 120     
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c Mengaplikasikan pembelajaran berbasis web (e-learning) 
untuk kepentingan pembelajaran di sekolah dasar   300   

45.8 Mengaplikasikan 
pembelajaran berbasis 
teknologi informasi dan 
komunikasi serta komputer 
untuk kepentingan 
pembelajaran di sekolah 
dasar 

a Menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi serta komputer untuk kepentingan 
pembelajaran di sekolah dasar 

  

  300   

Jumlah Perkomponen 1140 2400 0 

Konversi 1140 1200 0 

Jumlah SKS 2.44 
         

                  

         
Mata Kuliah:  Seminar  

46.1 Mampu mengidentifikasi 
masalah aktual yang 
berkenaan dengan 
penerapan pembelajaran 
inovatif, pengembangan 
media dan bahan ajar 
pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  
dan evaluasi pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Menemukan berbagai problematika aktual yang berkenaan 
dengan penerapan pembelajaran inovatif, pengembangan 
media dan bahan ajar pembelajaran, pengembangan 
penilaian,  dan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar 

Problematika aktual di 
sekolah dasar 

60 400 200 2 
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46.2 Mampu menyusun artikel 
ilmiah mengenai masalah 
aktual yang berkenaan 
dengan penerapan 
pembelajaran inovatif, 
pengembangan media dan 
bahan ajar pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  
dan evaluasi pembelajaran 
di sekolah dasar 

a Menghasilkan karya ilmiah mengenai masalah aktual yang 
berkenaan dengan penerapan pembelajaran inovatif, 
pengembangan media dan bahan ajar pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  dan evaluasi pembelajaran di 
sekolah dasar 

Sistematika penulisan 
karya tulis ilmiah 

60 1000 200 

46.3 Mampu berperan sebagai 
panitia penyelenggaraan 
seminar ilmiah 

a Merancang kegiatan penyelenggaraan seminar ilmiah Penyelenggaraan seminar 
ilmiah 60 200   

46.4 Mampu berperan sebagai 
pemakalah/ penyaji 

a Menyajikan karya ilmiah mengenai masalah aktual yang 
berkenaan dengan penerapan pembelajaran inovatif, 
pengembangan media dan bahan ajar pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  dan evaluasi pembelajaran di 
sekolah dasar  

Presentasi karya ilmiah 

60 1200   

Jumlah Perkomponen 240 2800 400 

Konversi 240 1400 100 

Jumlah SKS 1.81 
                  

Mata Kuliah:  Pembelajaran Terpadu 
47.1 menguasai konsep dasar 

dan model pembelajaran 
terpadu 

a Menjelaskan Pengertian Pembelajaran Terpadu Konsep Dasar 
Pembelajaran Terpadu 

60     

3 

b Menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu 60     
c Menjelaskan Landasan Pembelajaran Terpadu 60     
d menjelaskan Prinsip-prinsip dan manfaat pembelajaran 

terpadu 60     

e menjelaskan Model Pembelajaran Terpadu Model Pembelajaran 
Terpadu 

60     
f menjelaskan Model Pembelajaran Terpadu di Sekolah 60     
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Dasar 

47.2 memiliki kemampuan 
memahami konsep 
prosedur umum 
pembelajaran terpadu 

a menjelaskan Makna Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Pendahuluan 
dalam pembelajaran 
terpadu 

60     
b Bentuk Kegiatan Pendahuluan 60     

c MenjelaskanMakna Kegiatan Inti Kegiatan Inti dalam 
Pembelajaran terpadu 

60     
d menjelaskan Bentuk Kegiatan Inti 60     
e menjelaskan Makna Kegiatan akhir dan tindak lanjut kegiatan akhir dan tindak 

lanjut pembelajaran 
terpadu 

60     
f menjelaskan Bentuk Kegiatan akhir dan tindak lanjut 60     

47.3 memiliki kemampuan 
menguasai konsep dan 
prinsip keterampilan dasar 
mengajar dalam 
pembelajaran terpadu 

a menjelaskan pengertian dan manfaat keterampilan 
membuka dan menutup pembelajaran terpadu 

keterampilan membuka 
dan menutup dalam 
pembelajaran terpadu 

60     

b menjelaskan konsep komponen keterampilan membuka 
pembelajaran 60     

c menjelaskan konsep komponen keterampilan menutup 
pembelajaran terpadu 60     

d menjelaskan pengertian dan manfaat keterampilan 
menjelaskan dan bertanya pembelajaran terpadu 

keterampilan menjelaskan 
dan bertanya dalam 
pembelajaran terpadu 

60     

e menjelaskan konsep komponen-komponen keterampilan 
menjelaskan 60     

f menjelaskan konsep komponen keterampilan bertanya 60     

g menjelaskan pengertian dan manfaat keterampilan 
memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran 
terpadu 

keterampilan memberi 
penguatan dan variasi 
dalam pembelajaran 
terpadu 

120     

h menjelaskan konsep komponen-komponen keterampilan 
memberi penguatan 120     

i menjelaskan konsep komponen keterampilan variasi  
120     

47.4 memiliki kemampuan dan 
melakukan praktik dalam 
perancanangan 
pembelajaran terpadu 

a menjelaskan struktur kurikulum SD tahapan perancangan 
pembelajaran terpadu 

120     
b menjelaskan konsep perancangan pembelajaran terpadu 

129     
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c menjelaskan langkah-langkah perencanaan pembelajaran 
terpadu 120     

d menjelaskan kosep silabus pembelajaran terpadu silabus dan rencana 
pembelajaran terpadu 120     

e praktek pembuatan rpp pembelajaran terpadu   250   
47.5 memiliki kemampuan 

menguasai konsep dan 
praktik dalam penilaian 
pembelajaran terpadu 

a menjelaskan konsep penilaian konsep. Prinsip dan 
sasaran penilaian dalam 
pembelajaran terpadu 

60     
b menjelaskan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran terpadu 120     

c menjelaskan konsep bentuk alat penilaian dalam 
pembelajaran terpadu 120     

d menjelaskan prosedur penilaian pembelajaran terpadu prosedur pengembangan 
dan format penialaian 
pembelajaran terpadu 

120     

e menjelaskan format penilaian pembelajaran terpadu 120     
f praktek pembuatan format penilaian pembelajaran terpadu   200   

47.6 melakukan praktek 
pembelajaran terpadu 
secara simulasi dikelas 

a melakukan simulasi pembelajaran terpadu di kelas praktek pembelajaran 
terpadu   400   

Jumlah Perkomponen 2469 850 0 

Konversi 2469 425 0 

Jumlah SKS 3.01 
Mata Kuliah: Manajemen Berbasis Sekolah 

48.1 Menguasai Konsep Dasar 
Manajemen Berbasis 
Sekolah 

a Menjelaskan manajemen sekolah dan manajemen berbasis 
sekolah 

Hakikat Manajemen 
Berbasis Sekolah 60     

2 

b Menjelaskan MBS sebagai proses pemberdayaan 60     
48.2 Menguasai Sejarah MBS  a Menjelaskan sejarah MBS Sejarah MBS 60     

b Membedakan karakteristik MBS 60     
c Menjelaskan definisi dan variasi istilah MBS serta 

persyaratan eksistensial menuju MBS 60     

48.3 Menguasai  komponen-
komponen sekolah dan 

a Merancang manajemen kurikulum dan program pengajaran Komponen-komponen 
dalam MBS 60 100   
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Pengorganisasian dalam 
kerangka MBS 

b Menjelaskan manajemen tenaga kependidikan, kesiswaan, 
keunagan dan pembiayaan,sarana dan prasarana, 
hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen 
layanan khusus 

120     

48.4 Menguasai tentang konsep 
Dewan pendidikan dan 
komite sekolah 

a Menjelaskan tanggung jawab masyarakat dan makna 
sekolah bersifat terbuka 

Dewan pendidikan dan 
komite sekolah 120     

b Menjelaskan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah 120     
48.5 Menguasai Penganggaran 

dalam kerangka MBS 
a Merancang Misi sebagai penggerak penganggaran Penganggaran dalam MBS 60     
b Merancang konsep  Efisiensi dan efektivitas 60 100   
c Menganalisis keunggulan penganggaran berbasis sekolah 

dan desain penganggaran 120   200 

48.6 Menguasai Implementasi 
MBS 

a Menjelaskan Strategi implementasi MBS, dan model MBS Implementasi MBS 120 200 200 
b Menjelaskan Prospek gaji guru dalam MBS 

 
 
 

60     

48.7 Menguasai Konsep 
Kepemimpinan dalam MBS 

a Membuat pengertian kepemimpinan, dan gaya 
kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam MBS 
60     

b Menjelaskan Kepemimpinan dalam peningkatan kinerja, 
dan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif 120     

48.8 Menguasai Pembuatan 
keputusan dalam MBS 

a Menjelaskan Urgensi pembuatan keputusan sekolah Pengambilan keputusan 
dalam MBS 

60     
b Menguasai keputusan sekolah yang ideal, dan jenis-jenis 

keputusan 60     

c Menjelaskan keterlibatan guru dalam pembuatan 
keputusan, dan proses pendelegasian 60     

48.9 Menguasai konsep 
Koordinasi, komunikasi, 
dan supervisi dalam MBS 

a Menguasai koordinasi dalam MBS,  dan komunikasi dalam 
MBS 

koordinasi, komunikasi dan 
supervisi dalam MBS 120 100   

b Menguasai Supervisi dalam MBS 120 100   

Jumlah Perkomponen 1740 600 400 

Konversi 1740 300 100 

Jumlah SKS 2.23 

122 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 123 
 

        
 

        
 

         
Mata Kuliah: Filsafat Pendidikan 

49.1 Menguasai tentang 
keberadaan dan hakekat 
diri manusia sebagai 
makhluk alamiah dan 
sosial 

a Menjelaskan tentang keberadaan dan hakekat diri manusia 
sebagai makhluk alamiah dan sosial 

Keberadaan dan hakekat 
diri manusia sebagai 
makhluk alamiah dan 
sosial 

240     

2 

49.2 Mengidentifikasi 
Kebutuhan dan pola 
hubungan antar manusia 
sebagai insan pendidikan 
(homo educandum) 

a Mengidentifikasi Kebutuhan dan pola hubungan antar 
manusia sebagai insan pendidikan (homo educandum) 

Kebutuhan dan pola 
hubungan antar manusia 
sebagai insan pendidikan 
(homo educandum) 

240     

49.3 Menguasai Arti filsafat dan 
makna pendidikan 

a Menjelaskan Arti filsafat dan makna pendidikan Arti filsafat dan makna 
pendidikan 120     

49.4 Menguasai Pendekatan 
filsafat dalam pendidikan 

a Menganalisis Pendekatan filsafat dalam pendidikan Pendekatan filsafat dalam 
pendidikan 120     

49.5 Menguasai Pandangan 
esensialisme dalam 
pendidikan 

a Menganalisis Pandangan esensialisme dalam pendidikan Pandangan esensialisme 
dalam pendidikan 120     

49.6 Menguasai Pandangan 
perenialisme dalam 
pendidikan 

a Menganalisis Pandangan perenialisme dalam pendidikan Pandangan perenialisme 
dalam pendidikan 

120     

49.7 Menguasai Teori 
pengetahuan dan nilai 

a Menjelaskan Teori pengetahuan dan nilai Teori pengetahuan dan 
nilai 120     

49.8 Menguasai 
Pengembangan nilai untuk 
pendidikan manusia 
seutuhnya 

a Mengimplikasikan Pengembangan nilai untuk pendidikan 
manusia seutuhnya 

Pengembangan nilai untuk 
pendidikan manusia 
seutuhnya 120     

49.9 Menguasai Pendidikan 
sebagai pelestarian nilai 
dan perubahan sosial 

a Menganalisis Pendidikan sebagai pelestarian nilai dan 
perubahan sosial 

Pendidikan sebagai 
pelestarian nilai dan 
perubahan sosial 

120     

123 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 124 
 

49.10 Menguasai Pendidikan 
sebagai hak dan kewajiban 
semua warga negara 

a Menjelaskan Pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua 
warga negara 

Pendidikan sebagai hak 
dan kewajiban semua 
warga negara 

120     

49.11 Menguasai Peningkatan 
kesempatan dan mutu 
pendidikan yang adil bagi 
semua warga negara 

a Menjelaskan Peningkatan kesempatan dan mutu 
pendidikan yang adil bagi semua warga negara 

Peningkatan kesempatan 
dan mutu pendidikan yang 
adil bagi semua warga 
negara 

120     

Jumlah Perkomponen 1560 0 0 
Konversi 1560 0 0 

Jumlah SKS 1.63 

        
    

 

        
 

Mata Kuliah: Manajemen Kelas 
50.1 Menguasai pengertian dan 

konsep-konsep dasar 
pengelolaan kelas 

a Menjelaskan pengertian dan konsep-konsep dasar 
pengelolaan kelas 

Konsep dasar pengelolaan 
kelas 60     

2 

50.2 Menguasai pendekatan 
dalam manajemen kelas 

a Menguraikan dan membuat contoh pendekatan dalam 
manajemen kelas 

Pendekatan dalam 
manajemen kelas 120 100   

50.3 Menguasai konsep 
lingkungan belajar yang 
efektif 

a Merancang  dan menerapkan  inventaris kelas, mengatur 
tempat duduk murid, penempatan meja guru, pajangan-
pajangan visual, dan pola-pola lalu lintas 

Lingkungan belajar yang 
efektif 60 100   

50.4 Menguasai rancangan 
waktu yang ideal untuk 
pembelajaran, dan 
administrasi 

a Merancang waktu pembelajaran yang ideal Desain waktu 
pembelajaran dan 
administrasi kelas 

60 100   
b Merancang pengorganisasian, mendistribusikan, dan 

mengumpulkan bahan dan pekerjaan murid murid 60     

c Merancang waktu pekerjaan kelas, rumah, proyek, laporan-
laporan tugas, kuis, dan feedback yang diberikann pada 
murid 

60 200   

d Merancang tugas-tugas administrasi guru 120 100 200 
50.5 Menguasai perilaku anak 

dan menerapkan 
pembinaan disiplin pada 

a Mencipitakan kerelasian positif dengan murid, kerelasian 
mempedulikan, kerelasian yang kukuh dan sistematik 

Perilaku dan disiplin pada 
anak 120     
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anak. b Merancang mempergunakan keterampilan-keterampilan 
komunikasi efektif dan menciptakan komunikasi diantara 
murid-murid 120 100   

c Merancang standar-standar, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur 60 100   

d Merancang Reinforcemen dan intervensi 60     
50.6 Menguasai manajemen 

strategi-strategi 
pembelajaran 

a Menjelaskan dan merancang strategi ceramah, diskusi, 
debat, demonstrasi-demonstrasi guru, dan memberikan 
pengarahan-pengarahan 

Strategi-strategi 
pembelajaran 120 100   

b Menjelaskan dan merancang pembelajaran kooperatif, 
kolaboratif, pengelompokkann proyek, dan kelompok-
kelompok dibentuk secara longgar 120 200   

c Menjelaskan dan merancang bekerja berpasangan dan 
individual 120 200   

Jumlah Perkomponen 1260 1300 200 

Konversi 1260 650 50 

Jumlah SKS 2.04 

        
 

        
 

Mata Kuliah:  Penilaian Autentik di Sekolah Dasar 
51.1 memahami definisi dan 

makna asesmen autentik 
a menjelaskan definisi asesmen autentik konsep asesmen autentik 60     

2 

b menjelaskan makna asesmen autentik 60     
51.2 memahami asesmen 

autentik dalam tuntutan 
kurikulum 2013 

a menjelaskan relevansi asesmen autentik dengan kurikulum 
2013 

hubungan asesmen 
autentik dengan kurikulum 
2013 

60     

b menjelaskan peranan asesmen autentik dalam melihat 
perkembangan peserta didik 60     

51.3 memahami jenis-jenis a menjelaskan jenis autentik kinerja jenis jenis penilaian 60     
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asesmen autentik b menjelaskan jenis autentik proyek autentik 60     
c menjelaskan jenis autentik portofolio 60     
d menjelaskan jenis autentik tertulis 60     

51.4 merancang asesmen 
autentik kinerja 

a mengaplikasikan pembuatan asesmen autentik kinerja  autentik kinerja 120     

b mengaplikasikan asesmen autentik kinerja di sekolah dasar 120 240   

51.5 merancang asesmen 
autentik proyek 

a mengaplikasikan pembuatan asesmen autentik proyek Autentik Proyek 120     
b mengaplikasikan asesmen autentik proyek di sekolah dasar 120 240   

51.6 merancang asesmen 
autentik portopolio 

a mengaplikasikan pembuatan asesmen autentik portofolio Autentik portofolio 120     
b mengaplikasikan asesmen autentik portofolio di sekolah 

dasar 120 240   

51.7 merancang asesmen 
autentik tertulis 

a mengaplikasikan pembuatan asesmen autentik tertulis Autentik tertulis 120     

b mengaplikasikan asesmen autentik tertulis di sekolah dasar 
120 240   

Jumlah Perkomponen 1440 960 0   
Konversi 1440 480 0   

Jumlah SKS 2.00   

   

 
 
 
 

              
Mata Kuliah: Muatan lokal (Arab Melayu) 

52.1 Menguasai pengenalan 
kata bersuku kata dua 

a Mampu membaca dan menulis kata bersuku kata dua bunyi 
u-a, a-a, a-e, e lemah-u terbuka 

Membaca dan menulis 
kata bersuku kata dua 
bunyi u-a, a-a, a-e, e 
lemah-u terbuka 

120 100   2 
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52.2 Menguasai penulisan kata 
dasar pada kalimat 
sederhana 

a Mampu membaca dan menulis kata dasar u-a pada kalimat 
sederhana, kata dasar a-a, kata dasar a-e, kata dasar e-u 
pada kalimat sederhana 

Membaca dan menulis 
kata dasar u-a pada 
kalimat sederhana, kata 
dasar a-a, kata dasar a-e, 
kata dasar e-u pada 
kalimat sederhana 

120 100   

52.3 Menguasai pengenalan 
dan penulisan bunyi ai-au 

a Menjelaskan bunyi ai dan au Bunyi ai dan au 60 100   
b Menjelaskan menulis dan membaca bunyi ai-au pada 

kalimat sederhana 
Menulis dan membaca 
bunyi ai-au pada kalimat 
sederhana 

120 100   

52.4 Menguasi penegenalan 
huruf saksi 

a Menjelaskan membaca dan menulis huruf-huruf saksi, 
huruf saksi pada kalimat sederhana, huruf saksi pada 
bersukutu kata lebih dari dua suku kata 

Membaca dan menulis 
huruf-huruf saksi, huruf 
saksi pada kalimat 
sederhana, huruf saksi 
pada bersukutu kata lebih 
dari dua suku kata 

120 100   

52.5 Menganalisis pengenalan 
kata dasar 

a Menganalisis dan mampu menulis dan membaca kata 
dasar, dan kalimat sederhana dari beberapa kata dasar 

Menulis dan membaca 
kata dasar, dan kalimat 
sederhana dari beberapa 
kata dasar 

120 100   

52.6 Menguasai pengenalan 
kata berimbuhan 

a Mengenal tulisan awalan dann akhiran, akhiran pada kata 
dasar 

Tulisan awalan dann 
akhiran, akhiran pada kata 
dasar 

60 100   

b Mengenal tulisan kata ganti dan partikel Tulisan kata ganti dan 
partikel 60 100   

52.7 Menguasai menulis dan 
membaca kata dasar, 
berimbuhan dalam kalimat 

a Mampu menulis dan membaca kata dasar, mengetahui 
pengecualian 

Menulis dan membaca 
kata dasar, mengetahui 
pengecualian 60 100   

52.8 Menguasai membaca, 
menuliskan angka dan 
menuliskan cerita melayu 

a Mampu membaca dan menulis angka, membaca cerita 
melayu, dan menulis cerita-cerita melayu 

Membaca dan menulis 
angka, membaca cerita 
melayu, dan menulis 
cerita-cerita melayu 

120 100   

52.9 Menguasi membaca, 
menulis dongeng, menulis 
pantun dan syair 

a Mampu membaca dongeng, membaca dan menulis pantun 
dan syair 

Membaca dongeng, 
membaca dan menulis 
pantun dan syair 

120 200   
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52.10 Menguasai membaca, 
menulis pepatah dan 
peribahasa, menulis 
gurindam dua belas dalam 
wacana 

a Mampu membaca dan menulis pepatah, peribahasa, 
gurindam dua belas, dan membaca-menulis wacana 

Membaca dan menulis 
pepatah, peribahasa, 
gurindam dua belas, dan 
membaca-menulis wacana 

120 200   

52.11 Menguasai pengetahuan 
tentang membaca dan 
menulis tulisan arab 
Melayu 

a Mampu membaca dan menulis tulisan Arab Melayu dalam 
wacana  tentang daerah Riau 

Membaca dan menulis 
tulisan Arab Melayu dalam 
wacana  tentang daerah 
Riau 

60 200 200 

Jumlah Perkomponen 1260 1600 200 

Konversi 1260 800 50 

Jumlah SKS 2.20 

        
 

Mata Kuliah: Pendidikan Jasmani 
     53.1 Memiliki pengetahuan 

falsafah, tujuan dan 
pengembangan jasmani, 
rohani dan sosial di 
sekolah dasar 

      

      

2 

            
            
            
            

53.2 Memiliki pengetahuan 
tentang tumbuh kembang, 
harga diri anak dan 
evaluasi gerak anak 

      

      

            
            

53.3 Memiliki kemampuan untuk 
menerapkan pendidikan 
olah raga, jasmani dan 
kesehatan 
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Jumlah Perkomponen 0 0 0 

Konversi 0 0 0 

Jumlah SKS 2 

        
 

 

 
 
       

 

Mata Kuliah: Apresasi Sastra Indonesia 
     54.1 Memahami hakikat sastra 

anak 
a Menjelaskan pengertian sastra Hakekat sastra anak 30     

2 

b Menjelaskan tujuan sastra anak 30     
c Menjelaskan manfaat sastra anak 30     
d Menjelaskan pengertian realisme Genre sastra anak 30     
e Menjelaskan tentang fiksi Formula 30     
f Menjelaskan pengertian sastra Tradisional 30     
g Menjelaskan pengertian puisi 30     
h Menjelaskan pengertian nonfiksi 30     

54.2 Menjelaskan pemilihan 
bacaan sastra anak 

a Menjelaskan tahapan perkembangan anak dan pemilihan 
bacaan 

Pemilihan bacaan sastra 
sesuai dengan 
perkembangan anak 

30     

b Menjelaskan perkembangan Intelektual 30     
c Menjelaskan erkembangan Moral 30     
d Menjelaskan perkembangan Emosional dan personal 30     

e Menjelaskan perkembangan Bahasa 30     
f Menjelaskan pertumbuhan Konsep Cerita 30     
g Menjelaskan pengertian alur Cerita Penilaian sastra anak 30     
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h Menjelaskan pengertian penokohan 30     
i Menjelaskan pengertian tema dan moral 30     
j Menjelaskan pengertian Latar 30     
k Menjelaskan pengertian ilustrasi 30     

54.3 Mampu mengidentifikasi 
bentuk sastra anak pada 
usia awal  

a Menjelaskan pengertian puisi lagu, nyanyian anak Sastra puisi lagu anak 30     
b Menjelaskan puisi Tembang Dolanan 30     
c Menjelaskan Nursery Rhymes 30     
d Menjelaskan pengertian sastra lisan Bentuk sastra lisan anak 30     
e Menjelaskan bentuk-bentuk sastra lisan 30     
f Menjelaskan Sastra dan pengembangan literasi awal  Bentuk sastra awal dan 

literasi 30     

g Menjelaskan bentuk buku gambar tanpa kata 30     
h Menjelaskan karakteristik buku gambar tanpa kata 30     
i Menjelaskan bentuk buku bergambar 30     

54.4 Memahami hakikat sastra 
tradisional 

a Menjelaskan hakikat dan karakter sastra tradisional Hakekat dan karakteristik 
sastra tradisional 30     

b Menjelaskan nilai sastra tradisional 30     
c Menjelaskan jenis sastra mitos Jenis-jenis sastra 

tradisional 
30     

d Menjelaskan jenis sastra legenda 30     
e Menjelaskan jenis sastra cerita binatang 30     
f Menjelaskan jenis sastra dongeng 30     
g Menjelaskan jenis cerita wayang 30     
h Menjelaskan pengertian nyanyian rakyat 30     

54.5 Memahami dan mampu 
mengidentifikasi cerita fiksi 
anak 

a Menjelaskan hakikat cerita fiksi anak Hakekat cerita fiksi anak 30     
b Menjelaskan tujuan cerita fiksi anak 30     
c Menjelaskan manfaat cerita fiksi anak 30     
d Menjelaskan pengertian tokoh Menjelaskan unsur-unsur 

cerita fiksi anak 
30     

e Menjelaskan pengertian alur cerita 30     

130 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 131 
 

f Menjelaskan pengertian latar 30     
g Menjelaskan pengertian tema 30     
h Menjelaskan nilai moral 30     
i Menjelaskan pengertian sudut pandang 30     
j Menjelaskan pengertian novel dan cerpen Jenis-jenis cerita fiksi anak 30     
k Menjelaskan pengertian fiksi realistik 30     
l Menjelaskan pengertian fiksi fantasi 30     

m Menjelaskan pengertian fiksi historis 30     
54.6 Memahami dan mampu 

mengidentifikasi puisi anak 
a Menjelaskan hakikat puisi Hakekat dan karakteristik 

puisi anak 
30     

b Menjelaskan karakteristik puisi anak 30     
c Menjelaskan unsur bunyi puisi Unsur-unsur puisi anak 30     
d Menjelaskan unsur kata dalam puisi 30     
e Menjelaskan sarana retorika dalam puisi 30     
f Menjelaskan unsur tema dalam puisi 30     
g Menjelaskan jenis puisi balada Jenis-jenis puisi anak 30     
h Menjelaskan jenis puisi lirik 30     

54.7 Memahami dan mampu 
mengidentifikasi komik 
anak 

a Menjelaskan hakikat komik Hakekat dan karakteristik 
komik 30     

b menjelaskan strukturp penokohan dalam komik Struktur komik 30     
c Menjelaskan alur cerita dalam komik 30     
d Menganalisis tema dan moral dalam komik 30     
e Menganalisis gambar dan bahasa dalam komik 30     
f Menjelaskan jenis komik strip dan komik buku Jenis-jenis komik 30     

Jumlah Perkomponen 1890 0 0 
Konversi 1890 0 0 

Jumlah SKS 1.97 
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Mata Kuliah: Kapital Selekta Matematika 
55.1 Mengaplikasikan konsep 

dan prinsip himpunan 
dalam penyelesaian 
masalah 

a Mengetahui dan dapat menjelaskan pengertian himpunan 
beserta contohnya 

Himpunan 
120     

3 

b Mengetahui dan dapat menjelaskan macam-macam 
himpunan 120     

c Mengetahui dan dapat menjelaskan konsep dan prinsip-
prinsip operasi himpunan 120     

d Membuat diagram venn dari suatu himpunan 120     
e Menggunakan konsep dan prinsip-prinsip himpunan dalam 

menyelesaikan persoalan matematika 120     

55.2 Memahami fakta, konsep, 
dan prinsip dasar logika 
dan penarikan kesimpulan 

a Mengetahui dan dapat menjelaskan pengertian logika 
beserta contohnya 

Logika Matematika 120     

b Mengetahui dan dapat menjelaskan pengetian pernyataan 
tunggal dan majemuk beserta contohnya 120     

c Mengetahui dan dapat menjelaskan konsep dan prinsip-
prinsip pada operasi logika 120     

d Menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan dari 
premis-premis yang ada 180     

55.3 Mengaplikasikan konsep-
konsep teori peluang 
dalam menyelesaikan 
masalah sehari-hari 

a Mengetahui aturan-aturan dalam permutasi dan dapat 
menggunakannya dalam penyelesaian masalah 

Teori Peluang 
120     

b Mengetahui aturan-aturan dalam kombinasi dan dapat 
menggunakannya dalam penyelesaian masalah 120     

c Mengetahui konsep-konsep peluang dan dapat 
menggunakannya dalam penyelesaian masalah 120     

55.4 Memilki kemampuan 
menyelesaikan 
permasalahan-
permasalahan persamaan 
linear 

a Memahami dan dapat menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel 

Persamaan dan 
Pertidaksamaan Linear 120     

b Memahami dan dapat menjelaskan persamaan dan 
pertidaksamaan linear dua variabel 120     

c Dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan 
persamaan dan pertidaksamaan linear satu dan dua 
variabel 

120     
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55.5 Memilki kemampuan 
menyelesaikan 
permasalahan-
permasalahan persamaan 
kuadrat 

a Menentukan faktor-faktor persamaan kuadrat Persamaan Kuadrat 120     

b Menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 120     

c Menggambarkan grafik persamaan kuadrat 120     
d Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 

kuadrat 120     

e Menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang 
berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 120     

55.6 Memilki kemampuan 
pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan 
aritmatika sosial  

a Menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengan diskon 

Aritmatika Sosial 
120     

b Menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengan bunga bank 120     

55.7 Menerapkan konsep-
konsep dan prinsip-prinsip 
geometri dalam 
menyelesaikan masalah 
matematika yang terkait 
dengan geometri 

a Memahami konsep-konsep refleksi, rotasi, dan dilatasi 
serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah 
matematika 

Geometri 
120     

b Menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
kesebangunan dalam penyelesain masalah matematika 120     

c Menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip kongruen 
dalam penyelesaian masalah matematika 120     

Jumlah Perkomponen 3060 0 0 

Konversi 3060 0 0 

Jumlah SKS 3.19     
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Mata Kuliah: Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
     56.1 Mengetahui Sejarah, teori 

dan Prinsip Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia 

a Menjelaskan Sejarah Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia 

Sejarah PMRI 60     

2 

b Menjelaskan Teori-teori Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia 

Teori-teori PMRI 
60     

c Menjelaskan Prinsip-prinsip Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia 

Prinsip-prinsip PMRI 
60     

56.2 Memiliki kemampuan 
merancang pembelajaran 
matematika pada materi 
bilangan, geometri dan 
pengukuran, statistika dan 
peluang dengan 
pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia  

a Merancang pembelajaran bilangan dengan pendekatan 
PMRI 

Pembelajaran Bilangan 
dengan PMRI 240     

b Merancang pembelajaran geometri dan pengukuran 
dengan pendekatan PMRI 

Pembelajaran Pengukuran 
dan Geometri dengan 
PMRI 

240     

c Merancang pembelajaran statistika dan peluang dengan 
pendekatan PMRI 

Pembelajaran Statistika 
dan Peluang dengan PMRI 240     

56.3 Memiliki kemampuan 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia melalui simulasi  

a Melaksanakan pembelajaran bilangan dengan pendekatan 
PMRI melalui simulasi 

Pembelajaran Bilangan 
dengan PMRI   200   

b Melaksanakan pembelajaran geometri dan 
pengukurandengan pendekatan PMRI melalui simulasi 

Pembelajaran Pengukuran 
dan Geometri dengan 
PMRI   200   

c Melaksanakan pembelajaran statistika dan peluang dengan 
pendekatan PMRI melalui simulasi 

Pembelajaran Statistika 
dan Peluang dengan PMRI   200   

56.4 Memiliki  kemampuan 
merancang dan 
melaksanakan  penelitian 
dengan pendekatan 
Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia 

a Merancang penelitian dengan pendekatan PMRI Metode Penelitian dengan 
Pendekatan PMRI 360     

b Melaksanakan penelitian dengan pendekatan PMRI 
Pelaksanaan Penelitian 
dengan Pendekatan PMRI 

    1500 

c Membuat laporan penelitian dengan pendekatan PMRI Pembuatan Laporan 
Penelitian dengan 
Pendekatan PMRI 

360     
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Jumlah Perkomponen 1260 600 1500 

Konversi 1260 300 375 

Jumlah SKS 2.02 

        
 

Mata Kuliah:  Bumi dan Antariksa 
     57.1 Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 
dimensi pengetahuan, 
sikap, nilai, dan perilaku 
yang mendukung 
pembelajaran Bumi dan 
Antarksa di SD 

a Menjelaskan pengertian dan tujuan pembelajaran Bumi dan 
Antariksa di SD 

Hakikat Pendidikan Bumi 
dan Antariksa 120     

3 

b menjelaskan Strategi dan Media pembelajaran Bumi dan 
Antariksa di SD 

120     

57.2 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
Bumi dan Potensinya 

a mendeskripsikan bentuk bumi dengan menunjukkan bukti-
bukti-buktinya 

Bentuk Bumi 
120     

b mendeskripsikan revolusi bumi dan pengaruhnya terhadap 
kehiduapan 

Revolusi dan Rotasi Bumi 
120     

c mendeskripsikan rotasi bumi dan penaruhnya terhadap 
kehidupan  120     

d Mendeskripsikan Sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui dengan 
mengamati lingkungan 

Sumber daya Alam 

120 100   

e Mendeskripsikan Bentang alam dan Pengaruhnya bagi 
Kehidupan 

Bentang Alam 
120     

f Mendeskripsikan Gejala Alam dan Akibatnya bagi 
kehidupan 

Gempa Bumi 
120 100   

57.3 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
Benda langit dan 
karakteristiknya serta 
pengaruhnya bagi 

a Mendeskripsikan pengaruh air bagi kehidupan manusia Daur Air 
120 100   

b mendewkripskan mengaruh suhu dan Udara bagi 
kehidupan manusia 

Udara dan Kehidupan 
120     
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kehidupandi permukaan 
bumi 

c Mendeskripsikan Susunan Tata Surya Tata Surya 120     
d Mendeskripsikan Karakteristik Matahari  Matahari dan 

Karakteristiknya 120     

e Mendeskripsikan Planet yang mengitari Matahari dan 
Karakteristiknya 

Panet Dan Karakteristiknya 
180 200   

f Mendeskripsikan Bulan dan Karakteristiknya Bulan dan Karakteritiknya 
120     

57.4 Menguasai Materi Teoritis 
dan Praktis tentng 
Pengaruh Benda Langit 
terhadap kehidupan di 
Bumi 

a Mendeskripsikan proses terjadinya gerhana Matahri dan 
Gerhana Bulan serta pengaruhnya bagi kehidupan d Bumi 

Gerhana Matahari dan 
Bulan 

120 200   

b Mendeskripsikan pengaruh posisi astronomis terhadap 
perhitungan waktu 

Perhitungan Waktu 
120     

c Mendeskripsikan penerbangan ruang angkasa Penerbangan Ruang 
Angkasa 120     

Jumlah Perkomponen 2100 700 0 

Konversi 2100 350 0 

Jumlah SKS 2.55 

   

 
 
 
 
 

    

 

Mata Kuliah: Kapita Selekta IPA           
58.1 Menguasai konsep umum 

genetika dalam kehidupan 
sehari-hari 

            

2 

          
          
          

58.2 Menguasai konsep umum             
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bioteknologi dalam 
kehidupan sehari-hari 

          
          

58.3 Menguasai konsep tentang 
bahan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari 

      
      

          
58.4 Menguasai konsep 

pesawat sederhana 
      

      

          
         

58.5 Menerapakan konsep 
umum genetika, 
bioteknologi, bahan kimia 
dan pesawat sederhana 
dalam pembelajaran IPA 
SD 

      
      

          
          

Jumlah Perkomponen 0 0 0 

Konversi 0 0 0 

Jumlah SKS 2 

   

 
 
 
 

     Mata Kuliah: Budaya Masyarakat Demokrasi 
59.1 Menguasai materi 

keilmuan yang meliputi 
konsep dan prinsip dasar 
demokrasi dan masyarakat 
madani 

a menjelaskan konsep dan prinsip dasar demokrasi Demokrasi Indonesia 
60     

2 b mendeskripsikan sejarah demokrasi di Indonesia 60     
c membandingkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia 

dengan negara-negara di dunia 60     

d Menjelaskan fungsi demokrasi 60     
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e mendeskripsikan konsep dasar dan prinsip dasar 
masyarakat madani 

Masyarakat Madani 
60     

f menjelaskan ciri utama masyarakat madani 60     
g menganalisis pelaksanaan demokrasi dan masyarakat 

madani di Indonesia 
Demokrasi dan Masyrakat 
Madani di Indonesia 60 300   

59.2 Menguasai materi 
keilmuan yang meliputi 
tugas dan wewenang 
lembaga penyelenggara 
negara berdasarkan UUD 
1945 pasca amandemen 
keempat 

a Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara pasca 
perubahan UUD 1945 amandemen keempat 

Lembaga Negera di 
Indonesia 120     

b Menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga 
negara pasca perubahan UUD 1945 amandemen keempat 

60     

59.3 Menguasai materi dan 
penerapan keilmuan 
tentang hubungan 
demokrasi dengan hukum 
dan perundangan-
undangan RI, hubungan 
demokrasi dengan HAM, 
hubungan demokrasi 
dengan sistem 
penyelenggaraan negara 
RI, demokrasi dalam 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan demokrasi 
dalam sistem pemerintaan 
RI. 

a Menjelaskan demokrasi dalam hukum dan perundang-
undangan RI 

Demokrasi, HAM, Hukum 
dan Perundangan-
undangan RI 

120     

b Menghubungan konsep demokrasi dan HAM 
120     

c Mendekripsikan demokrasi dalam sistem penyelenggaraan 
Negara RI 

Demokrasi dalam Sistem 
Ketatanegaraan RI 120     

d Mendekripsikan demokrasi dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 120     

e Mendeskripsikan demokrasi dalam Sistem Pemerintahan 
RI 120     

59.4 Menguasi materi dan 
penerapan keilmuan yang 
meliputi sistem kepartaian 
dan pemilihan umum 
dalam sistem 
ketatanegaraan di 
Indonesia 

a Mendeskripsikan konsep partai politik dan pemilu Partai Politik dan Pemilu 
120     

b Menjelaskan sistem kepartaian dan pemilu 

120     
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59.5 Menguasai materi dan 
penerapan keilmuan 
tentang hubungan rakyat, 
pemerintah dan negara 
dalam sistem 
ketatanegaraan di 
Indonesia 

c Menjelaskan konsep rakyat dan pemerintahan Rakyat dan Pemerintahan 
120     

d menganalisi hubungan antara Rakyat dan Pemerintahan 
120 300   

e Mengidentifikasi Hak dan Kewajiban Warga Negara 
120     

Jumlah Perkomponen 1800 600 0 

Konversi 1800 300 0 

Jumlah SKS 2.19 
         

         

         

Mata Kuliah:  Pendidikan Multikultural 
     60.1 Menguasai materi 

keilmuan melalui konsep 
dasar kebudayaan yang 
menjadi dasar keberadaan 
pendidikan multikultiral 

a Menjelaskan hakikat kebudayaan Konsep budaya, 
lingkungan dan pendidikan 
multikultural 

60     

2 

b Menghubungkan konsep budaya dan lingkungan 
120     

c Mendeskripsikan hakikat pendidikan multikultural 
60     

d mengidentifikasi dasar, tujuan dan fungsi pendidikan 
multikultural 120     

60.2 Menguasai materi 
keilmuan melalui teori dan 
pendekatan  yang 
digunakan dalam 
pendidikan multikultural 

a Mendeskripsikan teori pendidikan multikultural Pendekatan yang 
digunakan dalam 
pendidikan multikultural 

120     

b Mengidentifikasi berbagai pendekatan pendidikan 
multikultural 120     

60.3 Menguasai materi 
keilmuan melalui makna 

a Mendeskripsikan makna dan implikasi pendidikan 
multikultural 

Implikasi pendidikan 
multikulural 60     
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dan implikasi pendidikan 
multikultural dan memilih 
ragam bentuk 
pengembangan yang 
sesuai dengan kondisi di 
Indonesia 

b Menjelaskan sejarah pendidikan multikultural 
60     

c Mengidentifikasi karakteristik problematika pendidikan 
multikultural di Indonesia 120     

d Mendeskripsikan bentuk pengembangan pendidikan 
multikultural di Indonesia 60     

e Mensimulasikan bentuk pengembangan pendidikan 
multikultural di Indonesia 60 200   

60.4 Menguasai materi 
keilmuan dalam 
memahami peran penting 
sekolah dasar dalam 
pengembangan pendidikan 
multikultural 

a Mengidentifikasi peranan sekolah dasar sebagai sistem 
sosial 

Peran sekolah dasar dalam 
pengembangan pendidikan 
multikultural 

60     

b Mengidentifikasi peran sekolah dasar sebagai lembaga 
pengembangan budaya  60     

c Mendeskripsikan multikultural sebagai landasan 
pembelajaran 60     

d Menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan 
multikultural 120 200   

60.5 Menguasai materi 
keilmuan dalam 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
pelaksanaan pendidikan 
multikultural di Indonesia 

a Menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia 

Problematika pendidikan 
multikultural di Indonesia 

120 200   

60.6 Menguasai materi 
keilmuan melalui 
penawaran solusi alternatif 
terhadap berbagai 
permasalahan yang terkait 
dengan pelaksanaan 
pendidikan multikultural di 
Indonesia  

a Menemukan solusi alternatif terhadap berbagai 
permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan 
multikultural di Indonesia  

Solusi altrenatif terhadap 
berbagai permasalahan 
yang terkait dengan 
pelaksanaan pendidikan 
multikultural di Indonesia  180 300   

Jumlah Perkomponen 1560 900 0 
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Konversi 1560 450 0 

Jumlah SKS 2.09 

                  
         

Mata Kuliah: Pembelajaran Berbasis Multimedia           
61.1 Menguasai dan mampu 

menerapkan pengetahuan 
dan ketrampilan teknis 
dalam mengambangkan 
model pembelajaran 
berbasis komputer dengan 
model drill, tutorial, 
simulasi, dan games. 

            

2 

          
          
    

      

61.2 Menguasai konsep dan 
prosedur pengembangan 
pembelajaran berbasis 
multimedia dengan 
menggunakan Computer 
Based Intruction (CBI)  

      

      

          
          

61.3 Menguasai konsep dan 
menerapkan software flash 
macromedia dalam 
pengembangan 
pembelajaran berbasis 
multimedia 

      

      

          

Jumlah Perkomponen 0 0 0 

Konversi 0 0 0 

Jumlah SKS 2 
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Mata Kuliah: Seni Tari Drama dan Musik Melayu 
     

Capaian Pembelajaran Perkuliahan 
(CLO) Indikator Subtansi Kajian/ Materi / 

Isi 

Perkiraan Waktu 
Pengalaman Belajar SKS 
T/D P/P L/TK 

62.1 Menguasai materi 
keilmuan tentang seni tari, 
drama dan  musik sebagai 
kearifan lokal masyarakat 
melayu 

a menjelaskan kesenian melayu apresiasi kesenian melayu 30     

2 

b menjelaskan jenis jenis kesenian melayu riau 30     
c memahami konsep kearifan lokal kearifan lokal masyarakat 

melayu 
60     

d mengetahui kekayaan kesenian melayu riau 30     
62.2 Menguasai materi secara 

teoritis dan praktis tentang 
seni tari melayu. 

a menjelaskan Seni tari melayu kesenian tari melayu 60     
b mendeskripsikan beberapa seni tari melayu Riau 60     
c memperagakan salahsatu tari melayu riau tari pertunjukan 360     
d memahami tari upacara  tari upacara 120     

e memahami properti dan tatarias tari properti, tata rias dan 
kostum melayu Riau 120     

62.3 Menguasai materi secara 
teoritis dan praktis tentang 
seni drama melayu 

a Menjelaskan seni Drama Melayu kesenian drama melayu 120     

b mengklasifikasi drama melayu 120     

c memperagakan drama melayu 60     

d menjelaskan gurindam 12 gurindam 12 60     

e memainkan syair gurindam 12 120     
62.4 Menguasai materi secara 

teoritis dan praktis tentang 
seni musik melayu 

a menjelaskan seni Musik Riau kesenian musik melayu 
Riau 

60     

b mengkalsifikasi musik Riau 30     

c memainkan salah satu alat musik Riau 360     
62.5 memahami sistem 

pelestarian seni pada 
masyarakat melayu Riau 

a memahami sistem pendidikan seni dalam masyarakat 
melayu Riau 

sistem pewarisan 
60     

b memahami kebijakan lembaga tentang kesenian di Riau kebijakan LAM 60     

Jumlah Perkomponen 1920 0 0   
Konversi 1920 0 0   

Jumlah SKS 2.00   
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Mata Kuliah: Kewirausahaan               

63.1 Menguasai konsep sikap 
mental dan jiwa aktif dan 
kreatif 

            

2 

          
63.2 Menguasai konsep sikap 

bersahaja, mandiri dan 
bekerja keras dalam 
meningkatkan 
kehidupannya. 

            
          
          

63.3 Menguasai konsep 
keterampilan interpersonal  

            
          

  
  

 
 

    

63.4 Menerapkan sikap mental 
dan jiwa aktif, kreatif, 
berdaya cipta, berkarya, 
bersahaja, mandiri, 
keterampilan interpersonal 
dalam meningkan taraf 
hidup.  

            
          
    

      

Jumlah Perkomponen 0 0 0 

Konversi 0 0 0 

Jumlah SKS 2 
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G. Struktur Kurikulum 
Tabel 6.1 Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

NO KODE MATA KULIAH 
SKS SEMESTER 

T P Jlh 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

MATA KULIAH UMUM (MKU) 
1 UXN4201 Pendidikan Agama Islam 

2 

  

2 

  

2 

            
UXN4202 Pendidikan Agama Katolik               
UXN4203 Pendidikan Agama Kristen 

Protestan               

UXN4204 Pendidikan Agama Budha               
UXN4205 Pendidikan Agama Hindu               
UXN4206 Pendidikan Agama Kong Hu Cu               

2 UXN4107 Pendidikan Pancasila 2   2 2               

3 UXN4208 Pendidikan Kewarganegaraan 2   2   2             

4 UXN4109 Bahasa Indonesia 2   2 2               

5 UXN4210 Bahasa Inggris 2   2   2             

6 UXN4011 KKN   4 4               4 

Jumlah MKU 14                 

MATA KULIAH UMUM FAKULTAS (MKUF) 
1 KPA4101 Pendidikan Lingkungan 2   2         2       

2 KPA4202 Pendidikan Budaya Melayu 2   2           2     

Jumlah MKUF 4                 
Jumlah MKU + MKUF 18 4 6 0 0 2 2 0 4 

MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) 
1 KPA4103 Landasan Pendidikan 2   2 2               

2 KPA4204 Perkembangan Peserta Didik 2   2   2             

3 KPA4205 Pengelolaan Pendidikan 2   2   2             

4 KPA4106 Bimbingan dan Konseling 2   2     2           

5 KPA4207 Pengembangan Profesi Guru 2   2       2         

    Jumlah MKDK     10 2 4 2 2 0 0 0 0 
MATA KULIAH KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN (MKKPP) 

1 KPI4101 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

3   3         3       

2 KPI4202 Strategi Pembelajaran Sekolah 
Dasar 

2   2       2         

3 KPI4103 Media Pembelajaran Sekolah 
Dasar 

2   2     2           

4 KPI4204 Penilaian Pembelajaran 
Sekolah Dasar 

2   2       2         

5 KPI4205 Praktik Pengajaran Sekolah 
Dasar 

  2 2           2     

6 KPA4108 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan 

  4 4             4   

    Jumlah MKKPP     15 0 0 2 4 3 2 4 0 
MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (MKPP) 

1 KPI4206 Inovasi Pendidikan 2   2           2     
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2 KPI4207 Penelitian Pendidikan 2   2           2     

3 KPI4108 Statistik Pendidikan 2   2         2       

4 KPI4009 Skripsi   6 6               6 

    Jumlah MKPP     12 0 0 0 0 2 4 0 6 
MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN (MKBK) 

1 KPI4110 Kebahasaan  3   3 3               
2 KPI4211 Teori dan Sejarah Sastra 

Indonesia 
2   2   2             

3 KPI4112 Keterampilan Berbahasa 
Indonesia di SD 

3   3     3           

4 
KPI4213 

Pendidikan  Bahasa dan Sastra 
Indonesia Kelas Rendah 

2 1 3       3         

5 
KPI4114 

Pendidikan  Bahasa dan Sastra 
Indonesia KelasTinggi 

2 1 3         3       

6 KPI4115 Konsep Dasar Matematika SD I 3   3 3               

7 KPI4216 Konsep Dasar Matematika SD II 3   3   3             

8 KPI4117 Pendidikan Matematika SD 
Kelas Rendah 

2 1 3     3           

9 KPI4218 Pendidikan Matematika SD 
Kelas Tinggi 

2 1 3       3         

10 KPI4119 Konsep Dasar IPA 1 3   3 3               

11 KPI4220 Konsep Dasar IPA 2 3   3   3             
12 KPI4221 Pengembangan Pembelajaran 

IPA SD 
2 1 3       3         

13 KPI4222 Konsep Dasar IPS 3   3   3             

14 KPI4123 Pendidikan IPS SD 3   3     3           

15 KPI4124 Perspektif Global 2   2         2       

16 KPI4225 Pengembangan Pembelajaran 
IPS SD 

2 1 3           3     

17 KPI4126 Konsep Dasar PKn SD 3   3     3           

18 KPI4227 Pengembangan Pembelajaran 
PKn SD 

2 1 3       3         

19 KPI4128 Konsep dan Teori Seni 2   2 2               

20 KPI4129 Pendidikan Seni Rupa dan 
Kerajinan 

2 1 3     3           

21 KPI4230 Pendidikan Seni Tari, Drama 
dan Musik 

2 1 3       3         

22 
KPI4131 

Dasar Teknologi Komunikasi & 
Informasi/Komputer 

1 1 2 2               

23 KPI4232 Seminar   2 2           2     

24 KPI4133 Pembelajaran Terpadu 2 1 3         3       

25 KPI4134 Manajemen Berbasis Sekolah 2   2         2       

26 KPI4135 Filsafat Pendidikan 2   2 2               

27 KPI4136 Manajemen Kelas 2   2         2       

28 KPI4237 Penilaian Autentik di SD 2   2           2     

29 KPI4138 Muatan Lokal (Arab Melayu) 2   2         2       

30 KPI4139 Pendidikan Jasmani 1 1 2     2           

    Jumlah MKBK     79 15 11 17 15 14 7 0 0 
Jumlah Mata Kuliah Wajib     134 21 21 21 21 21 15 4 10 

145 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 146 
 

MATA KULIAH PILIHAN 
1 KPI4240 Apresiasi Sastra Indonesia 2   2           2     

2 KPI4241 Kapita Selekta Matematika 2   2           2     

3 KPI4142 Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia 2   2             2   

4 KPI4243 Bumi dan Antariksa 2   2           2     

5 KPI4144 Kapita Selekta IPA 2   2             2   

6 KPI4145 Budaya Masyarakat Demokrasi 2   2             2   

7 KPI4146 Pendidikan Multikultural 2   2             2   

8 KPI4247 Pembelajaran Berbasis 
Multimedia 1 1 2           2     

9 KPI4148 Seni Tari Drama dan Musik 
Melayu 1 1 2             2   

10 KPI4249 Kewirausahaan 1 1 2           2     

    Jumlah Mata Kuliah Pilihan     20                 

Jumlah Mata Kuliah Pilihan Yang Wajib diambil 
sesuai dengan Bidang Studi *) 

    10                 

Jumlah Mata Kuliah Pilihan setiap Semester           6 4   
JUMLAH TOTAL     144 21 21 21 21 21 21 8 10 

Keterangan: T = Teori, P = Praktik, J = Jumlah 
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Tabel 6.2Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

NO COURSECO
DES COURSES 

CREDITS SEMESTER 

T E T 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
MATA KULIAH UMUM/GENERAL COURSES (MKU) 

1 UNX4201 Pendidikan Agama Islam /Islamic 
Education 

2   2   2             

UNX4202 Pendidikan Agama Katolik/Catholic 
Religious Education 

UNX4203 Pendidikan Agama Kristen 
Protestan /Protestant Christian 
Religious Education 

UNX4204 Pendidikan Agama Budha/Buddhist 
Religious Education 

UNX4205 Pendidikan Agama Hindu/Hindu 
Religious Education 

UNX4206 Pendidikan Agama Kong Hu Cu 
/Kong Hu Cu Religious Education 

2 UNX4107 Pendidikan Pancasila/Pancasila 
Education 2   2 2               

3 UNX4208 Pendidikan Kewarganegaraan/ 
Civics Education 2   2   2             

4 UNX4109 Bahasa Indonesia/Indonesian 
Language 2   2 2               

5 UNX4210 Bahasa Inggris/ 
English Language 2   2   2             

6 UNX4011 KKN/ 
Community Service Program   4 4               4 

Number of General Courses (MKU) 14                 

MATA KULIAH UMUM FAKULTAS/FACULTY GENERAL COURSES (MKUF) 
1 KPA4101 Pendidikan Lingkungan/ 

Environmental Education 2   2         2       

2 KPA4202 Pendidikan Budaya Melayu/Malay 
Cultural Education 2   2           2     

Number of  MKUF 4                 

Number of  MKU + MKUF 18 4 6 0 0 2 2 0 4 
MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN/BASIC EDUCATION COURSES (MKDK) 

1 KPA4103 Landasan Pendidikan/Education 
Foundation 2   2 2               

2 KPA4204 Perkembangan Peserta Didik/ 
Development of Learners 2   2   2             

3 KPA4205 Pengelolaan Pendidikan/Education 
Management 2   2   2             

4 KPA4106 Bimbingan dan Konseling/Guidance 
and Counseling 2   2     2           

5 KPA4207 Pengembangan Profesi 
Guru/Teacher Professional 
Development 

2   2       2         

Number of  MKDK     10 2 4 2 2 0 0 0 0 
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MATA KULIAH KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN/ 
LEARNING PROCESS SKILL COURSES (MKKPP) 

1 KPI4101 Telaah Kurikulum dan Perencanaan 
Pembelajaran Sekolah Dasar/Study 
of the Curriculum and Planning of 
Learning at Primary School 

3   3         3       

2 KPI4102 Strategi Pembelajaran Sekolah 
Dasar/Primary School Learning 
Strategy 

2   2       2         

3 KPI4103 Media Pembelajaran Sekolah 
Dasar/Primary School Learning 
Media 

2   2     2           

4 KPI4204 Penilaian Pembelajaran Sekolah 
Dasar/Primary School Learning 
Assessment 

2   2       2         

5 KPI4205 Praktik Pengajaran Sekolah 
Dasar/Primary School Teaching 
Practice 

  2 2           2     

6 KPI4108 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan/Introduction to 
Schooling Field 

  4 4             4   

Number of MKKPP     15 0 0 2 4 3 2 4 0 
MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN/EDUCATIONAL DEVELOPMENT COURSES (MKPP) 

1 KPI4206 Inovasi Pendidikan/Educational 
Innovation 2   2           2     

2 KPI4207 Penelitian Pendidikan/Educational 
Research 2   2           2     

3 KPI4108 Statistik Pendidikan/Educational 
Statistics 2   2         2       

4 KPI4009 Skripsi/Thesis   6 6               6 

Number of MKPP     12 0 0 0 0 2 4 0 6 
MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN/SKILL COURSES (MKBK) 

1 KPI4110 Kebahasaan/Linguistics 3   3 3               
2 KPI4211 Teori dan Sejarah Sastra 

Indonesia/Theory and History of 
Indonesian Literature 

2   2   2             

3 KPI4112 Keterampilan Berbahasa Indonesia 
di SD/Indonesian Language Skill at 
Primary School 3   3     3           

4 KPI4213 Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Kelas Rendah/Indonesian 
and Literature Education of  the  
Low Class 

2 1 3       3         

5 KPI4114 Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Kelas Tinggi/Indonesian 
and Literature Education of  the  
High Class 

2 1 3         3       

6 KPI4115 Konsep Dasar Matematika SD 
I/Basic Concept of Mathematics of  
Primary School I 

3   3 3               

7 KPI4216 Konsep Dasar Matematika SD 
II/Basic Concept of Mathematics of  
Primary School II 

3   3   3             

8 KPI4117 Pendidikan Matematika SD Kelas 
Rendah/Primary School 
Mathematics of Education of Low 
Class 

2 1 3     3           
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9 KPI4218 Pendidikan Matematika SD Kelas 
Tinggi/Primary School Mathematics 
of Education of High Class 2 1 3       3         

10 KPI4119 Konsep Dasar IPA 1/Basic Concept 
of Natural Science I 3   3 3               

11 KPI4220 Konsep Dasar IPA 2/Basic Concept 
of Natural Science 2 3   3   3             

12 KPI4221 Pengembangan Pembelajaran IPA 
SD /Learning Development of  
Natural Science of Primary School 2 1 3       3         

13 KPI4222 Konsep Dasar IPS/Basic Concept of 
Social Science 3   3   3             

14 KPI4123 Pendidikan IPS SD/Social Science 
Education of Primary School 3   3     3           

15 KPI4124 Prespektif Global/ 
Global Perspective 2   2         2       

16 KPI4225 Pengembangan Pembelajaran IPS 
SD/Learning Development of Social 
Science of Primary School 2 1 3           3     

17 KPI4126 Konsep Dasar PKn SD/Basic 
Concept of Civics Education of 
Primary School 

3   3     3           

18 KPI4227 Pengembangan Pembelajaran Pkn 
SD/Learning Development of Civics 
Education of Primary School 2 1 3       3         

19 KPI4128 Konsep dan Teori Seni/Concept and 
Theory of Art 2   2 2               

20 KPI4129 Pendidikan Seni Rupa dan 
Kerajinan/Art and Craft Education 2 1 3     3           

21 KPI4230 Pendidikan Seni Tari, Drama dan 
Musik/Music, Drama and Dance 
Education 

2 1 3       3         

22 KPI4131 Dasar Teknologi Komunikasi dan 
Informasi/Komputer/Introduction to 
Information Communication 
Technology and Computer 

1 1 2 2               

23 KPI4232 Seminar/Seminar   2 2           2     
24 KPI4133 Pembelajaran Terpadu/Integrated 

Learning 2 1 3         3       

25 KPI4134 Manajemen Berbasis 
Sekolah/School Based 
Management 

2   2         2       

26 KPI4135 Filsafat Pendidikan/Education 
Philosophy 2   2 2               

27 KPI4136 Managemen Kelas/Classroom 
Management 2   2         2       

28 KPI4237 Penilaian Autentik di SD/Authentic 
Assessment at Primary School 2   2           2     

29 KPI4138 Muatan Lokal (Arab Melayu)/Local 
Content (Malay Arabic) 2   2         2       
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30 KPI4139 Pendidikan Jasmani/Physical 
Education 1 1 2     2           

Number of  MKBK     79 15 11 17 15 14 7 0 0 

Number of  Compulsory Courses     13
4 21 21 21 21 21 15 4 0 

MATA KULIAH PILIHAN/ELECTIVE COURSES 
1 KPI4240 Apresiasi Sastra 

Indonesia/Appreciation of 
Indonesian Literature 

2   2           2     

2 KPI4241 Kapita Selekta Matematika/Capita 
Selecta of Mathematics 2   2           2     

3 KPI4142 Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia/Indonesian Realistic 
Mathematics Education 2   2             2   

4 KPI4243 Bumi dan Antariksa/Earth and 
Space 2   2           2     

5 KPI4144 Kapita Selekta IPA/Natural Science 
Capita Selecta 2   2             2   

6 KPI4145 Budaya Masyarakat 
Demokrasi/Culture of Democratic 
Society 

2   2             2   

7 KPI4146 Pendidikan 
Multikultural/Multicultural 
Education 

2   2             2   

8 KPI4247 Pembelajaran Berbasis 
Multimedia/Multimedia Based 
Learning 

1 1 2           2     

9 KPI4148 Seni Tari Drama dan Musik 
Melayu/Music, Drama, and Dance 
Malay Arts 

1 1 2             2   

10 KPI4249 Kewirausahaan/Entrepreneurship 1 1 2           2     

Number of Elective Courses     20                 

Number of Compulsory Elective Courses Taken 
According to Study Program*)     10                 

Number of Elective Courses Each Semester           6 4   

 TOTAL NUMBER     14
4 21 21 21 21 21 21 8 10 

 
             

 
 

Notes: T= Total,           E= Elective              

 

 KKNI stands for Indonesian 
National Qualifications 
Framework  
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H. Sebaran Mata Kuliah 
Tabel 7. Sebaran Mata Kuliah Semester 

SEMESTER 1     

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 UXN4107 Pendidikan Pancasila 2   2 

2 UXN4109 Bahasa Indonesia 2   2 

3 KPA4103 Landasan Pendidikan 2   2 

4 KPI4128 Konsep dan Teori Seni 2   2 

5 KPI4131 
Dasar Teknologi Komunikasi & 
Informasi/Komputer 

1 1 2 

6 KPI4135 Filsafat Pendidikan 2   2 

7 KPI4110 Kebahasaan  3   3 

8 KPI4115 Konsep Dasar Matematika SD I 3   3 

9 KPI4119 Konsep Dasar IPA 1 3   3 

JUMLAH SKS 21 
            
 

 
    

SEMESTER 2     

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 
1 UXN4201 Pendidikan Agama Islam 

2 

  

2 

UXN4202 Pendidikan Agama Katolik 

UXN4203 Pendidikan Agama Kristen Protestan 

UXN4204 Pendidikan Agama Budha 

UXN4205 Pendidikan Agama Hindu 

UXN4206 Pendidikan Agama Kong Hu Cu 

2 UXN4208 Pendidikan Kewarganegaraan 2   2 

3 UXN4210 Bahasa Inggris 2   2 

4 KPA4204 Perkembangan Peserta Didik 2   2 

5 KPA4205 Pengelolaan Pendidikan 2   2 

6 KPI4211 Teori dan Sejarah Sastra Indonesia 2   2 

7 KPI4216 Konsep Dasar Matematika SD II 3   3 

8 KPI4220 Konsep Dasar IPA 2 3   3 

9 KPI4222 Konsep Dasar IPS 3   3 

JUMLAH SKS 21 
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SEMESTER 3         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 
1 KPA4106 Bimbingan dan Konseling 2   2 

2 KPI4103 Media Pembelajaran Sekolah Dasar 2   2 

3 KPI4112 Keterampilan Berbahasa Indonesia di 
SD 

3   3 

4 KPI4117 Pendidikan Matematika SD Kelas 
Rendah 

2 1 3 

5 KPI4123 Pendidikan IPS SD 3   3 

6 KPI4126 Konsep Dasar PKn SD 3   3 

7 KPI4129 Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 2 1 3 

8 KPI4139 Pendidikan Jasmani 1 1 2 

JUMLAH SKS 21 
            

     

SEMESTER 4         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 
1 KPA4207 Pengembangan Profesi Guru 2   2 

2 KPI4202 Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar 2   2 

3 KPI4204 Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar 2   2 

4 
KPI4213 

Pendidikan  Bahasa dan Sastra 
Indonesia Kelas Rendah 

2 1 3 

5 KPI4218 Pendidikan Matematika SD Kelas 
Tinggi 

2 1 3 

6 KPI4221 Pengembangan Pembelajaran IPA SD 2 1 3 

7 KPI4227 Pengembangan Pembelajaran PKn SD 2 1 3 

8 KPI4230 Pendidikan Seni Tari, Drama dan 
Musik 

2 1 3 

JUMLAH SKS 21 
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SEMESTER 5         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 KPA4101 Pendidikan Lingkungan 2   2 
2 KPI4101 Telaah Kurikulum dan Perencanaan 

Pembelajaran Sekolah Dasar 
3   3 

3 KPI4108 Statistik Pendidikan 2   2 

4 
KPI4114 

Pendidikan  Bahasa dan Sastra 
Indonesia KelasTinggi 

2 1 3 

5 KPI4124 Perspektif Global 2   2 

6 KPI4133 Pembelajaran Terpadu 2 1 3 

7 KPI4134 Manajemen Berbasis Sekolah 2   2 

8 KPI4136 Manajemen Kelas 2   2 

9 KPI4138 Muatan Lokal (Arab Melayu) 2   2 

JUMLAH SKS 21 
            
 

 
    

SEMESTER 6         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 KPA4202 Pendidikan Budaya Melayu 2   2 
2 KPI4205 Praktik Pengajaran Sekolah Dasar   2 2 

3 KPI4206 Inovasi Pendidikan 2   2 

4 KPI4207 Penelitian Pendidikan 2   2 

5 KPI4225 Pengembangan Pembelajaran IPS SD 2 1 3 

6 KPI4232 Seminar   2 2 

7 KPI4237 Penilaian Autentik di SD 2   2 

8 KPI4247 Pembelajaran Berbasis Multimedia 1 1 2 

9 KPI4249 Kewirausahaan 1 1 2 

10 KPI4240 Apresiasi Sastra Indonesia 2   2 

11 KPI4241 Kapita Selekta Matematika 2   2 
12 KPI4243 Bumi dan Antariksa 2   2 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib 15 

Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan 6 

JUMLAH SKS 21 
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SEMESTER 7         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 
6 KPA4108 Pengenalan Lapangan Persekolahan   4 4 

3 KPI4142 Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia 2   2 

5 KPI4144 Kapita Selekta IPA 2   2 

6 KPI4145 Budaya Masyarakat Demokrasi 2   2 

7 KPI4146 Pendidikan Multikultural 2   2 

9 KPI4148 Seni Tari Drama dan Musik Melayu 1 1 2 

Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib 4 

Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan 4 

JUMLAH SKS 8 
            
   

  
 

SEMESTER 8         

NO KODE MATA KULIAH 
SKS 

TEORI PRAKTIK JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 UXN4011 KKN   4 4 
2 KPI4009 Skripsi   6 6 

JUMLAH SKS 10 
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I. Deskripsi Mata Kuliah 

NO KODE MATA KULIAH SKS DESKRIPSI 

1 2 3 4 5 
MATA KULIAH UMUM/ 
GENERAL COURSES (MKU) 

1 UNX4201 Pendidikan Agama Islam 
/ 
Islamic Education  

2 

Matakuliah ini mengkaji tentang ajaran 
Islam dalam rangka membekali diri 
mahasiswa dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari dengan bekal ilmu pengetahuan 
yang cukup, dan sikap pribadi yang baik. 
Dengan pemahaman yang baik terhadap 
ajaran Islam, segala aktifitas yang mereka 
lakukan didasari pada tuntunan agama 
Islam.  

UNX4202 Pendidikan Agama 
Katolik/ 
Catholic Religious 
Education 

Mengikuti deskripsi yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan Agama Katolik 
Universitas 

UNX4203 Pendidikan Agama 
Kristen Protestan / 
Protestant Christian 
Religious Education 

Mengikuti deskripsi yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan Agama Kristen 
Protestan Universitas 

UNX4204 Pendidikan Agama 
Budha/ 
Buddhist religious 
Education 

Mengikuti deskripsi yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan Agama Budha 
Universitas 

UNX4205 Pendidikan Agama 
Hindu/ 
Hindu Religious 
Education 

Mengikuti deskripsi yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan Agama Hindu 
Universitas 

UNX4206 Pendidikan Agama Kong 
Hu Cu / 
Kong Hu Cu Religious 
Education 

Mengikuti deskripsi yang dikembangkan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah 
Umum Pendidikan Agama Kong Hu Cu 
Universitas 

2 UNX4107 Pendidikan Pancasila/ 
Pancasila Education 

2 Matakuliah ini membahas latar belakang 
hakikat pendidikan Pancasila di peguruan 
tinggi, Pancasila dalam konteks 
perjuangan sejarah bangsa Indonesia, 
Pancasila sebagai idiologi negara, falsafah 
bangsa Indonesia, etika dan sebagai dasar 
nilai-nilai pengembangan ilmu.  

3 UNX4208 Pendidikan 
Kewarganegaraan/ 
Civics Education 

2 Matakuliah membahas tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai matakuliah 
pengembangan kepribadian, identitas 
nasional, negara dan konstitusi, hubungan 
negara dan warganegara, demokrasi, hak 
asasi manusia, wawasan nusantara, 
sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan 
nasional dan integrasi nasional.  

4 UNX4109 Bahasa Indonesia/ 
Indonesian Language 

2 Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 
yang efektif dan komunikatif baik secara 
lisan maupun tulisan yang relevan dengan 
tugas-tugas akademik dan keilmuan. 
Keterampilan berbahasa lisan dan tulisan 
didasari oleh penguasaan konsep dan 
fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan yang 
disempurnakan, kalimat efektif, paragraf, 
dan karya ilmiah. 
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5 UNX4210 Bahasa Inggris/ 
English Language 

2 Matakuliah ini bertujuan mengembangakan 
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa 
inggris baik secara lisan maupun tulisan. 
Materi kuliah dirancang untuk memberikan 
peluang kepada mahasiswa untuk terlibat 
aktif dalam berbicara menggunakan  
bahasa inggris di kelas dan 
menggunakannya secara kreatif terutama 
dalam konteks pengajaran. 

6 UNX4011 KKN/ 
Community Service 
Program 

4 Matakuliah ini menyediakan pengalaman 
langsung mahasiswa dalam konteks 
kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang didapat di kampus 
dalam situasi nyata di masyarakat.  

MATA KULIAH UMUM FAKULTAS/ 
FACULTY GENERAL COURSES (MKUF) 

1 KPA4101 Pendidikan Lingkungan/ 
Environmental Education 

2 Matakuliah ini bertujuan memberikan bekal 
pengetahuan tentang lingkungan, 
penyebab dan dampak kerusakan 
lingkungan, cara melestarikan lingkungan. 
Pembahasan lingkungan ditinjau dari 
berbagai aspek terkait seperti lingkungan 
fisik, lingkungan hidup, sosial-budaya, 
agama/nilai-nilai.  

2 KPA4202 Pendidikan Budaya 
Melayu/ 
Malay Cultural Education 

2 Matakuliah ini mengkaji adat resam Melayu 
sebagai warisan turun temurun dalam 
kehidupan masyarakat, dan mendorong 
penguatan kembali budaya melayu menuju 
masyarakat bermarwah, bermartabat, dan 
memiliki daya saing dalam kancah dunia 
global. Mata kuliah ini membahas konsep 
jati diri Melayu, kepemimpinan Melayu, jiwa 
kewirausahaan, arsitektur dan rumah adat 
Melayu, teknologi Melayu, adat pantang 
larang Melayu, seni dan budaya Melayu, 
makanan dan minuman Melayu, permainan 
tradisional Melayu, pakaian melayu, cerita 
rakyat, kerajinan tangan masyarakat 
Melayu, adat perkawinan dan pesalinan 
masyarakat Melayu, kearifan lokal 
masyarakat Melayu, dan orang Melayu 
dalam kancah globalisasi. 

MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN/ 
BASIC EDUCATION COURSES (MKDK) 

1 KPA4103 Landasan Pendidikan/ 
Education Foundation 

2 Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman mahasiswa tentang wawasan 
manusia, hakekat pendidikan dan unsur-
unsurnya, landasan pendidikan (landasan 
filsafat, landasan psikologis, landasan 
sosial, landasan iptek), lingkungan 
pendidikan, aliran dan masalah pendidikan, 
pendidikan masa depan menghadapi abad 
21, pendidikan dan pembangunan 
nasional. 
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2 KPA4204 Perkembangan Peserta 
Didik/ 
Development of Learners 

2 Mata kuliah ini  membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, 
mencakup pengertian, prinsip, pendekatan 
dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan 
mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik 
perkembangan  
psikologis dan fisik peserta didik 
mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, sosial, 
emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian 
dan permasalahan pada peserta didik pada 
setiap tahap usia anak sekolah dasar. 

3 KPA4205 Pengelolaan Pendidikan/ 
Education Management 

2 Mata Kuliah ini  mencakup kajian tentang 
konsep dasar ilmu manajemen pendidikan, 
pengorganisasian pendidikan; 
kepemimpinan pendidikan, dan supervisi 
pendidikan. kajian tentang konsep dasar 
ilmu manajemen pendidikan mencakup 
sejarah perkembangan ilmu manajemen 
pendidikan, pengertian, unsur-unsur, 
prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan; serta pengelolaan 
kelas (classroom management). 

4 KPA4106 Bimbingan dan 
Konseling/ 
Guidance and 
Counseling 

2 Mata kuliah ini  membahas tentang konsep 
pertumbuhan dan perkembangan, 
mencakup pengertian, prinsip, pendekatan 
dan tahapan perkembangan: perspektif 
psikologi dalam memahami perkembangan 
mencakup: perspektif biologis, 
behaviorisme, kognitif dan humanistik; 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan; konsep dan tugas 
perkembangan berdasarkan tahapan 
perkembangan; karakteristik 
perkembangan psikologis dan fisik peserta 
didik mencakup: perkembangan fisik dan 
motorik, kognitif, bahasa, sosial, 
emosional, moral, kemandirian serta 
perkembangan karier; serta penyesuaian 
dan permasalahan pada peserta didik pada 
setiap tahap usia anak sekolah dasar. 

5 KPA4207 Pengembangan Profesi 
Guru/ 
Teacher Professional 
Development 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
umum profesi, ciri-ciri profesi, kode etik 
guru, organisasi profesi, etika profesi guru, 
usaha-usaha pengembangan profesi 
keguruan, standar kompetensi guru serta 
peraturan perundang-undangan tentang 
profesi guru, penilaian kinerja guru (PKG), 
dan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan (PKB) 

MATA KULIAH KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN/ 
LEARNING PROCESS SKILL COURSES (MKKPP) 

1 KPI4101 Telaah Kurikulum dan 
Perencanaan 
Pembelajaran Sekolah 
Dasar/ 
Study of the Curriculum 

3 Mata kuliah ini bertujuan untuk 
memberikan penguasaan pengetahuan 
tentang pengertian, hakikat, landasan, dan 
komponen-komponen kurikulum, prinsip-
prinsip dan model-model perkembangan 

157 
 



| Kurikulum Tahun 2014 Berbasis KKNI | PGSD FKIP UR | Halaman 158 
 

and Planning of Learning 
at Primary School  

kurikulum, pendekatan-pendekatan 
pengembangan kurikulum, perkembangan 
kurikulum di Indonesia, evaluasi kurikulum 
dan menyusun silabus serta RPP di tingkat 
sekolah dasar. 

2 KPI4102 Strategi Pembelajaran 
Sekolah Dasar/ 
Primary School Learning 
Strategy 

2 Mata kuliah ini membahas: prinsip-prinsip 
dasar  pembelajaran. Hakikat, ciri dan 
komponen pembelajaran. Pemilihan dan 
penggunaan metode pembelajaran.  
Interaksi belajar  mengajar dan teknik 
mendapatkan umpan balik. Teori-teori  
belajar yang diterapkan dalam menentukan 
metode pembelajaran. Pendekatan dan 
model pembelajaran. Keterampilan dasar 
mengajar.  

3 KPI4103 Media Pembelajaran 
Sekolah Dasar/ 
Primary School Learning 
Media 

2 Mata kuliah ini membahas penggunaan 
media dalam proses pembelajaran dengan 
harapan mahasiswa memiliki kopentensi 
tentang: teoritis  media pembelajaran,  
hakekat media pembelajaran,  jenis dan 
karakteristik media pembelajaran memilih 
dan merencanakan media pembelajara 
untuk siswa SD, menciptakan dan 
mengguakan media pembelajaran untuk 
siswa SD, memanfaatkan lingkungan 
sebagai media pembelajaran di SD, 
mengevaluasi serta mengembangkan 
pusat media pembelajaran di SD. 

4 KPI4204 Penilaian Pembelajaran 
Sekolah Dasar/ 
Primary School Learning 
Assessment 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
penilaian autentik, dasar, prinsip, syarat 
dan fungsi penilaian, ciri, jenis, strategi dan 
jenis pengembangan tes, kisi tes, 
pendekatan penilaian, prosedur penilaian 
dan analisis alat penilaian. 

5 KPI4205 Praktik Pengajaran 
Sekolah Dasar/ 
Primary School Teaching 
Practice 

2 Menyusun rencana  pembelajaran (RPP 
dan LKS). Melaksanakan pembelajaran 
pada kelas mikro. Mengobservasi, menilai, 
dan merefleksi pembelajaran  proses 
pembelajaran mikro. 

6 KPI4108 Pengenalan Lapangan 
Persekolahan/ 
Introduction to Schooling 
Field 

4 Mata kuliah PLP memberikan pengalaman 
pengenalan  lapangan dalam hal 
mengamati budaya sekolah meliputi  
pengamatan terhadap interaksi 
pembelajaran di kelas, karakteristik siswa, 
kurikulum  dan perangkat pembelajaran  
serta penilaiannya, mengajar dengan 
bimbingan guru, serta pembimbingan 
program ekstrakurikuler. 

MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN/ 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT COURSES (MKPP) 

1 KPI4206 Inovasi Pendidikan/ 
Educational Innovation 

2 Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan mahasiswa 
dalam berfikir inovatif dan 
mengembangkan pikiran inovatif tersebut 
dalam berbagai dimensi kurikulum dan 
pembelajaran Bidang Studi. Untuk 
mendapatkan pemahaman dan 
kemampuan tersebut mahasiswa diajak 
mengkaji berbagai pengertian inovasi, 
perbedaan inovasi dengan perubahan, 
jenis-jenis inovasi yang pernah 
dikembangkan orang baik di Indonesia 
maupun di luar negeri, mengembangkan 
kesempatan untuk mengembangkan 
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kemampuan berfikir inovatif dalam Bidang 
Studi, sehingga mahasiswa bisa 
mengembangkan alternatif baru 
pembelajaran  
 

2 KPI4207 Penelitian Pendidikan/ 
Educational Research 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
dasar penelitian pendidikan meliputi 
pengertian, hakikat, rasionalisasi, tujuan 
dan fungsi, proses dan keterbatasan 
penelitian, ragam penelitian pendidikan, 
konsep dasar penelitian kuantitatif, 
kualitatif, dan kombinasi meliputi 
pengertian, teknik pengumpulan data, 
pengujian validitas dan reabilitas, dan 
pengujian hasil penelitian, penelitian 
tindakan kelas meliputi pengertian, 
prosedur pengumpulan dan pengolahan 
data, research and development meliputi 
pengertian, langkah-langkah, dan 
pengujian produk hasil R & D, penulisan 
proposal dan laporan penelitian. 

3 KPI4108 Statistik Pendidikan/ 
Educational Statistics 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
dasar statistik deskriptif dan inferensial 
(parametrik dan non parametrik), skala 
Pengukuran data, ukuran tendensi sentral 
(mean, median, modus), teknik pengolahan 
dan penyajian data (grafik, diagram) dan 
ukuran variasi (rentangan, kuartil, rata-rata 
simpangan, simpangan baku dan varians); 
Statistik inferensial, meliputi: konsep 
statistik parametrik dan non-parametrik, 
probabilitas dan distribusinya, Distribusi 
normal baku, uji persyaratan statistik 
parametrik (normalitas, homogenitas 
varians, linearitas, regresi), uji perbedaan 
dua rerata, uji korelasi dan determinasi, 
ANAVA sederhana satu arah, dan 
Pengolahan data dengan computer (Excell 
dan SPSS). 

4 KPI4009 Skripsi/ 
Thesis 

6 Penyusunan skripsi memberi kesempatan 
kepada mahasiswa agar mampu: (1) 
Memformulasikan ide, konsep, pola pikir, 
dan kreativitasnya yang dikemas secara 
terpadu dan komprehensif; (2) Merangkum 
dan mengaplikasikan semua pengalaman 
pendidikan; (3) Menyelesaikan masalah 
dalam bidang keahlian/bidang studi secara 
sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat 
dan didukung analisis yang tepat; dan (4) 
Mengkomunikasikan dan menuangkannya 
dalam format yang digunakan di kalangan 
masyarakat ilmiah 

MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN/ 
SKILL COURSES (MKBK) 

1 KPI4110 Kebahasaan/ 
Linguistics 

3 Mata kuliah ini membahas tentang objek 
kajian fonetik, alat ucap, klasifikasi bunyi 
dan proses terbentuknya bunyi, hakikat 
morfologi, klasifikasi morfem, prinsip 
pengenalan morfem, bentuk asal, bentuk 
dasar, hakikat morfonemik, konsep kalimat, 
jenis kalimat, hakikat semantik, unsur-
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unsur semantik, jenis semantik, serta 
menganalisis ketaksaan dan perubahan 
makna. 

2 KPI4211 Teori dan Sejarah Sastra 
Indonesia/ 
Theory and History of 
Indonesian Literature 

2 Mata kuliah ini membahas tentang 
pengertian sastra, masalah angkatan, 
penulisan sejarah sastra, perkembangan 
kesusastraan Indonesia, periodisasi, ciri-
ciri intrinsik dalam periodisasi sastra 
Indonesia, teori dan kritik sastra, serta 
membahas pengertian prosa fiksi dan 
nonfiksi, puisi, dan drama. 

3 KPI4112 Keterampilan Berbahasa 
Indonesia di SD/ 
Indonesian Language 
Skill at Primary School 

3 Mata kuliah ini menuntut pemahaman 
mahasiswa mencakup keempat 
keterampilan berbahasa Indonesia, yakni 
menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis. Setiap aspek keterampilan 
ditelaah mulai dari hakikat, tujuan, jenis, 
keterkaitan dari setiap aspek keterampilan, 
serta berbagai contoh aplikasi keempat 
keterampilan yang bernuansa ke-SD-an. 

4 KPI4213 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Kelas 
Rendah/ 
Indonesian and Literature 
Education of  the  Low 
Class 

3 Mata kuliah ini membahas tentang 
perkembangan bahasa anak, tahapan 
pemerolehan bahasa anak, pendekatan 
dalam pembelajaran bahasa, model 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
di kelas rendah, hakikat sastra, marancang 
perangkat pembelajaran, evaluasi, tes 
pembelajaran serta mengaplikasikan di 
kelas rendah. 

5 KPI4114 Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia Kelas 
Tinggi/ 
Indonesian and Literature 
Education of  the  High 
Class  

3 Mata kuliah ini membahas tentang 
berbagai strategi untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa lisan, dan tulisan, 
serta materi pembelajaran sastra di kelas 
tinggi, dengan merancang perangkat 
pembelajaran yang diaplikasikan di kelas 
tinggi. 

6 KPI4115 Konsep Dasar 
Matematika SD I/ 
Basic Concept of 
Mathematics of  Primary 
School I 

3 Mata kuliah ini membahas tentang fakta, 
lambang, dan notasi bilangan, konsep 
operasi hitung bilangan bulat dan bilangan 
pecahan (pecahan biasa, desimal, dan 
persen), konsep perpangkatan dan 
penarikan akar, pola bilangan dan solusi 
persamaan linear satu variabel, serta 
membahas relasi, fungsi, sitem koordinat 
dan grafik. 

7 KPI4216 Konsep Dasar 
Matematika SD II/ 
Basic Concept of 
Mathematics of  Primary 
School II 

3 Mata kuliah ini membahas tentang fakta-
fakta dan konsep-konsep bangun datar 
yang meliputi sifat-sifat, luas, dan keliling 
bangun datar (persegi, persegi panjang, 
jajar genjang, trapesium, layang-layang, 
belah ketupat, dan lingkaran), fakta-fakta 
dan konsep-konsep bangun ruang yang 
meliputi sifat-sifat, luas, dan volume 
bangun ruang (kubus, balok, prisma, limas, 
tabung, dan bola), fakta-fakta dan konsep-
konsep pengukuran satuan (panjang, luas, 
volume, dan waktu), perbandingan, 
pengolahan dan penyajian data, dan 
peluang kejadian dari data statistik. 
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8 KPI4117 Pendidikan Matematika 
SD Kelas Rendah/ 
Primary School 
Mathematics of 
Education of Low Class 

3 Mata kuliah ini membahas tentang 
pembuatan perangkat, media, dan 
instrumen penilaian pembelajaran 
matematika SD kelas rendah yang meliputi 
bidang bilangan, geometri dan 
pengukuran, dan pengolahan data 
berdasarkan kurikulum 2013, 
melaksanakan uji coba instrumen dan 
simulasi pembelajaran matematika SD di 
kelas rendah.  

9 KPI4218 Pendidikan Matematika 
SD Kelas Tinggi/ 
Primary School 
Mathematics of 
Education of High Class  

3 Mata kuliah ini membahas tentang 
pembuatan perangkat, media, dan 
instrumen penilaian pembelajaran 
matematika SD kelas tinggi yang meliputi 
bidang bilangan, geometri dan 
pengukuran, serta pengolahan data dan 
peluang berdasarkan kurikulum 2013, 
melaksanakan uji coba instrumen dan 
simulasi pembelajaran matematika SD di 
kelas tinggi. 

10 KPI4119 Konsep Dasar IPA 1/ 
Basic Concept of Natural 
Science I 

3 Mata kuliah ini membahas tentang: 
besaran dan satua, gerak lurus 
(perpindahan,  kecepatan, percepatan), 
usaha dan energi (usaha, daya, energi 
mekanik kekekalan energi), pesawat 
sederhana (tuas, bidang miring, katrol) 
suhu dan kalor (penetapan skala 
termometer, pemuaian, kapasitas 
kalorkalor jenis, pengaruh kalor terhadap 
perubahwa wujud, perpindahan kalor), 
fluida statik (tekanan hidrostatik, tekanan 
atmosfer, tegangan permukaan zat-cair, 
kapilaritas), cahaya dan alat optik 
(pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, 
pemantulan pada lensa, kekuatan lensa, 
mata, lup, kamera, mikroskop, teropong), 
tata surya (benda lningit dan alam 
semesta, hukum kepler,) anggota tata 
surya, mata hari dan bumi, materi dan 
perubahannya, partikel materi dan struktur 
atom,magnet (jenis magnet, kutub magnet, 
gaya magnet, medan magnet, listrik static 
(muatan listrik, gaya listrik, medan listrik), 
listrik dinamik (arus listrik, hukum ohm, 
rangkaian hambatan, energi listrik) 

11 KPI4220 Konsep Dasar IPA 2/ 
Basic Concept of Natural 
Science 2 

3 Mata kuliah konsep dasar IPA 2 
merupakan mata kuliah yang membahas 
tentang kebiologian yang materi tersusun 
atas sel dan perbedaan sel, dasar-dasar 
klasifikasi maklukh hidup, baik tumbuhan 
maupun hewan, organ tumbuhan , fungsi 
pada tumubhan dan hewan serta 
memahami tentang ketergantungan 
makhluk hidup dan ekosistem 

12 KPI4221 Pengembangan 
Pembelajaran IPA SD / 
Learning Development of  
Natural Science of 
Primary School 

3 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan profesionalsime sebagai guru 
sekolah dasar dalam hal pendekatan, 
metoda, dan aplikasi pembelajaran IPA di 
Sekolah Dasar. 
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13 KPI4222 Konsep Dasar IPS/ 
Basic Concept of Social 
Science 

3 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
dasar IPS ditinjau dari ilmu-ilmu sosial, 
keterampilan dasar dalam ilmu sosial, 
individu dan masyarakat, fenomena fisik, 
dan Perjuangan bangsa Indonesia untuk 
mencapai kemerdekaan dan kemerdekaan, 
fenomena sosial, pengaruh kebudayaan 
asing terhadap kebudayaan Indonesia,, 
dan sistem perekonomian Indonesia 

14 KPI4123 Pendidikan IPS SD/ 
Social Science Education 
of Primary School 

3 Mata kuliah ini membahas tentang hakikat 
IPS,  konten IPS dengan menganalisis 
buku pelajaran IPS, Kurikulum dan 
pengembangannya, materi dan model 
pembelajaran IPS, dan penilaian IPS di SD 

15 KPI4124 Prespektif Global/ 
Global Perspective 

2 Mata kuliah ini membahas tentang 
persfektif global dan ilmu-ilmu sosial, 
interaksi global dan pengaruhnya dalam 
kehidupan, organisasi kerjasama global 
dan regional, dan isu-isu global, 
keanekaragaman budaya 

16 KPI4225 Pengembangan 
Pembelajaran IPS SD/ 
Learning Development of 
Social Science of Primary 
School 

3 Mata Kuliah ini membahas tentang hakikat 
IPS, Keterampilan dasar IPS, Standar 
kualifikasi dan kompetensi Guru, 
Keterampilan dasar Mengajar, Peran  guru 
dalam Pembelajaran, Model-model 
Pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 

17 KPI4126 Konsep Dasar PKn SD/ 
Basic Concept of Civics 
Education of Primary 
School 

3 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan profesional guru kelas SD 
dalam pembelajaran PKn melalui 
penguasaan konsep-konsep dasar 
Kewarganegaraan sebagai subtansi 
kajian (disciplinary content knowledge) 
untuk mendukung peningkatan kualitas 
pembelajaran PKn yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun sosial mahasiswa 
serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

18 KPI4227 Pengembangan 
Pembelajaran Pkn SD/ 
Learning Development of 
Civics Education of 
Primary School 

3 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan profesional guru kelas SD 
dalam pembelajaran PKn melalui 
penerapan teori dan model 
pembelajaran PKn sebagai 
penerapansubtansi pedagogik (applied 
pedagogically  content knowledge) 
untuk mendukung peningkatan kualitas 
pembelajaran PKn yang berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan intelektual, 
spriritual, maupun sosial mahasiswa 
serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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19 KPI4128 Konsep dan Teori Seni/ 
Concept and Theory of 
Art 

2 Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep 
tentang filsafat seni, sejarah seni, 
antropologi seni, psikologi seni, sosiologi 
seni, estetika dan apresiasi seni. Mata 
kuliah ini juga menjelaskan tentang teori 
seni, serta fungsi seni dalam ke hidupan 
manusia sebagai bentuk pengejawantahan 
makhluk yang berbudaya yang di 
implementasikan dalam bentuk karya-
karya seni rupa, karya seni kerajinan, 
karya seni musik, dan karya seni tari. 

20 KPI4129 Pendidikan Seni Rupa 
dan Kerajinan/ 
Art and Craft Education 

3 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan akademis sebagai guru 
sekolah dasar dalam  pembelajaran seni 
rupa dan kerajinan melalui penguasaan  
konsep keilmuan, kemampuan berkarya 
seni rupa dan karya kerajinan dengan 
berbagai media melalui upaya eksprolasi 
media, alat, teknik dalam konteks budaya 
masyarakat setempat dan nusantara yang 
beragam, serta mengapresiasi   

21 KPI4230 Pendidikan Seni Tari, 
Drama dan Musik/ 
Music, Drama and Dance 
Education 

3 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan propfesionalsime sebagai 
guru sekolah dasar dalam pelajaran seni 
budaya dan prakarya (SBP) melalui 
pengetahuan tari, drama dan musik secara 
teoritis dan praktik dengan 
mengembangkan kognitif, afektif dan 
psikomotor secara kreatif dan inovatif 
sesuai dengan konteks lingkungan yang 
ada di masyarakat Indonesia 

22 KPI4131 Dasar Teknologi 
Komunikasi dan 
Informasi/Komputer/ 
Introduction to 
Information 
Communication 
Technology and 
Computer 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan profesional guru sekolah 
dasar melalui pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi serta komputer 
untuk kepentingan pembelajaran. 

23 KPI4232 Seminar/ 
Seminar 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan akademik sebagai guru 
sekolah dasar yang profesional dalam 
mengkomunikasikan ide dan gagasan 
mengenai perkembangan pendidikan di 
sekolah dasar melalui pecahan masalah 
aktual yang berkenaan dengan penerapan 
pembelajaran inovatif, pengembangan 
media dan bahan ajar pembelajaran, 
pengembangan penilaian,  dan evaluasi 
pembelajaran serta mampu 
menyelenggarakan seminar ilmiah 

24 KPI4133 Pembelajaran Terpadu/ 
Integrated Learning 

3 Matakuliah ini membahas tentang konsep 
dasar pembelajaran terpadu, model 
pembelajaran terpadu,  prosedur umum 
pembelajaran terpadu, keterampilan dasar 
mengajar dalam pembelajaran terpadu, 
perencanaan dan penilaian pembelajaran 
terpadu, baik secara teori maupun praktek 
dan simulasi pembelajaran terpadu  SD  
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25 KPI4134 Manajemen Berbasis 
Sekolah/ 
School Based 
Management 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
dasar MBS, sejarah perkembangan MBS, 
komponen-komponen MBS, 
pengorganisasian dalam MBS, dewan 
pendidikan dan komite sekolah, 
penganggaran dalam rangka MBS, 
implementasi MBS, kepemimpinan dalam 
MBS, pembuatan keputusan dalam MBS, 
dan Koordinasi, komunikasi, dan supervisi 
dalam MBS 

26 KPI4135 Filsafat Pendidikan/ 
Education Philosophy 

2 Mata kuliah ini membahasa tentang 
keberadaan dan hakekat diri manusia 
sebagai makhluk alamiah dan sosial, 
kebutuhan dan pola hubungan antar 
manusia sebagai insan pendidikan (homo 
educandum), arti filsafat dan makna 
pendidikan, pendekatan filsafat dalam 
pendidikan, pandangan esensialisme 
dalam pendidikan, pandangan 
perenialisme dalam pendidikan, teori 
pengetahuan dan nilai, pengembangan 
nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya, 
pendidikan sebagai pelestarian nilai dan 
perubahan sosial, pendidikan sebagai hak 
dan kewajiban semua warga negara, 
peningkatan kesempatan dan mutu 
pendidikan yang adil bagi semua warga 
negara, pendidikan individu dan pendidikan 
masyarakat, problematika dalam reformasi 
dan konsepsi pendidikan Indonesia masa 
depan. 

27 KPI4136 Managemen Kelas/ 
Classroom Management 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
dasar pengelolaan kelas, pendekatan 
dalam pengelolaan kelas, strategi 
pengelolaan lingkungan belajar yang 
efektif, pengelolaan waktu dan 
administrasi, pembinaan disiplin dan 
perilaku, penciptaan iklim kelas, dan 
manajemen strategi-strategi pembelajaran 

28 KPI4237 Penilaian Autentik di SD/ 
Authentic Assessment at 
Primary School 

2 Mata kuliah ini membahas tentang tentang 
Konsep Dasar Penilaian Otentik, tehnik 
penilaian, pengembangan indicator, 
pengolahan hasil penilaian dan 
pemanfaatan hasil penilaian, serta 
pelaporan hasil penilaian. Dalam konsep 
penilaian akan dijelaskan pengertian, 
manfaat, fungsi, dan rambau-rambu 
penilaian. Teknik penilaian akan 
menjelaskan berbagai cara dan alat 
penilaian. Pengolahan hasil penilaian  
memberikan arahan dalam menganalisis, 
menginterpretasi,  dan menentukan nilai 
pada setiap proses dan hasil 
pembelajaran. Pemanfaatan dan pelaporan 
hasil penilaian mencakup pemanfaatan 
hasil penilaian, bentuk laporan hasil 
penilaian, dan penentuan kenaikan kelas 
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29 KPI4138 Muatan Lokal (Arab 
Melayu)/ 
Local Content (Malay 
Arabic) 

2 Mata kuliah ini membahas tentang 
pengenalan kata dasar pada kalimat 
sederhana Arab Melayu, pengajaran 
membaca dan menulis tulisan Arab Melayu 
pada kata dasar, berimbuhan, dan angka, 
teknik teknik membaca dan menangkap isi 
bacaan, pengajaran menulis pada cerita 
Melayu, syair, gurindam dan wacana 
kedaerahan. 

30 KPI4139 Pendidikan Jasmani/ 
Physical Education 

2 Mata kuliah Pendidikan Jasmani 
merupakan mata kuliah yang mengkaji 
tentang pendidikan jasmani di sekolah 
dasar yang terkait dengan falsafah, tujuan 
dan pengembangan jasmani, rohani dan 
sosial. Termasuk didalamnya tumbuh 
kembang anak dan harga diri anak, serta 
evaluasi gerak anak.  

MATA KULIAH PILIHAN/ 
ELECTIVE COURSES 

1 KPI4240 Apresiasi Sastra 
Indonesia/ 
Appreciation of 
Indonesian Literature 

2 Mata kuliah ini membahas tentang hakikat 
sastra anak, pemilihan bacaan sastra 
anak, mengidentifikasi bentuk sastra anak 
pada usia awal, hakikat sastra tradisional, 
mengidentifikasi cerita fiksi, puisi anak dan 
komik anak. 

2 KPI4241 Kapita Selekta 
Matematika/ 
Capita Selecta of 
Mathematics 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan akademik tambahan dalam 
bidang matematika dan pendidikan 
matematika yang sedang berkembang 
dewasa ini seperti literasi matematika, 
pemecahan masalah matematika, model-
model pembelajaran matematika yang 
kreatif dan inovatif, serta pengembangan 
penelitian-penelitian terbaru terkait dengan 
pendidikan matematika khususnya di 
Sekolah Dasar.  

3 KPI4142 Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia/ 
Indonesian Realistic 
Mathematics Education 

2 Mata kuliah ini membahas tentang sejarah, 
teori, dan prinsip Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia (PMRI), desain 
pembelajaran matematika Sekolah Dasar 
bidang bilangan, geometri dan 
pengukuran, pengolahan data dan peluang 
berdasarkan PMRI, simulasi pembelajaran 
matematika Sekolah Dasar berdasarkan 
PMRI, serta merancang, melaksanakan, 
dan melaporkan penelitian matematika di 
Sekolah Dasar berdasarkan PMRI.  

4 KPI4243 Bumi dan Antariksa/ 
Earth and Space 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan propfesionalsime sebagai 
guru sekolah dasar dalam mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA/ Bumi dan 
Antariksa) secara teoritis dan praktik 
dengan mengembangkan kognitif, afektif 
dan psikomotor secara kreatif dan inovatif 
sesuai degan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

5 KPI4144 Kapita Selekta IPA/ 
Natural Science Capita 
Selecta 

2 Mata kuliah ini membahas tentang konsep 
umum genetika, bioteknologi, bahan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari, pesawat 
sederhana dan pendidikan IPA. 
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6 KPI4145 Budaya Masyarakat 
Demokrasi/ 
Culture of Democratic 
Society 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan akademik secara khusus 
untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 
dasar melalui penguasaan konsep 
Demokrasi dan Masyarakat Madani, 
Fungsi Demokrasi, Lembaga-lembaga 
Negara Pasca Perubahan UUD 1945, 
Demokrasi dalam Hukum dan Perundang-
undangan Republik Indonesia, HAM,  
Demokrasi dalam Sistem Penyelenggaraan 
NKRI, Hubungan antara Rakyat dan 
Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu 
yang berorientasi pada pengembangan 
kecerdasan intelektual, spriritual, maupun 
sosial serta partisipasi warga negara yang 
bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

7 KPI4146 Pendidikan 
Multikultural/ 
Multicultural Education 

2 Mata kuliah ini mengembangkan 
kemampuan akademik secara khusus 
untuk mendukung pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 
dasar melalui penguasaan dan penerapan 
pendidikan multikultural di Indonesia yang 
berorientasi pada pengembangan 
kecerdasan intelektual, spriritual, maupun 
sosial serta partisipasi warga negara yang 
bertanggungjawab kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

8 KPI4247 Pembelajaran Berbasis 
Multimedia/ 
Multimedia Based 
Learning 

2 Mata kuliah yang membekali mahasiswa 
untuk mimilikinya pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam 
mengembangkan model pembelajaran 
berbasis komputer dengan menggunakan 
4 model dasar, yakni Drill, Tutorial, 
Simulasi, dan Games. Topik yang dibahas 
meliputi : (1) Konsep CBI (Computer Based 
Instruction) , (2) Prosedur Pengembangan 
CBI (Computer Based Instruction), (3) 
Model-model Pengembangan CBI 
(Computer Based Instruction), meliputi 
Drill, Simulasi, Tutorial, dan Games, (4) 
Desain Perencanaan CBI (Computer 
Based Instruction) meliputi; pembuatan 
Garis-garis Besar Pengembangan, 
Sinopsis, Treatment, dan storyboard (5) 
Pengenalan berbagai hardware dan 
software pendukung program, (6) 
Pengenalan Desain Grafis pendukung 
program CBI (Computer Based 
Instruction), (7) Pengenalan software 
aplikasi pembuatan Animasi pendukung 
CBI (Computer Based Instruction), (8) 
Konsep dan Aplikasi Macromedia Flash , 
(9) Aplikasi scripting untuk aplikasi 
interaktif, dan evaluasi, (10) Konsep dan 
Aplikasi software macromedia Director dan 
(11) Lanjutan Macromedia Director. 
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9 KPI4148 Seni Tari Drama dan 
Musik Melayu/ 
Music, Drama, and 
Dance Malay Arts 

2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa 
memiliki pengetahuan dan keterampilan 
pada kearifan lokal masyarakat Riau 
melalu bidang kesenian yang dapat di 
salurkan kepada anak didik. materi yang 
diperoleh berupa pemahaman dan 
pengalaman dalam memperagakan tari 
melayu, drama melayu dan musik melayu 
Riau. 

10 KPI4249 Kewirausahaan/ 
Entrepreneurship 

2 Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 
mempunyai sikap mental dan jiwa yang 
selalu aktif dan kreatif, berdaya cipta, 
berkarya dan bersahaja, mandiri, 
keterampilan interpersonal, kerja keras dan 
sebagainya dan berusaha dalam rangka 
meningkatkan kehidupannya. Mahasiswa 
akan memperoleh pengetahuan tentang 
konsep-konsep dasar kewirausahaan, 
proses berpikir kreatif dan inovatif,  
pengembangan karakter dan kemampuan 
dalam bersikap dan bertindak. 
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