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SEKILAS TENTANG UNIVERSITAS TERBUKA 
 

Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia 
yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan  
Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984.  
  
A.  TUJUAN PENDIRIAN UT  
UT didirikan dengan tujuan:  
1. Memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan 

warga negara asing, di mana pun tempat tinggalnya, untuk memperoleh 
pendidikan tinggi 

2. Memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja 
atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di 
perguruan tinggi tatap muka 

3. Mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai 
dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak 
dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.  

  
B.  SISTEM PEMBELAJARAN  
UT menerapkan sistem belajar  jarak jauh dan  terbuka. Istilah  jarak jauh 
berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan 
menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak 
(audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi). Makna  terbuka 
adalah tidak ada pembatasan usia, tahun  ijazah, masa belajar, waktu 
registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa 
setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah 
atas (SMA atau yang sederajat).  
  
C.  CARA BELAJAR  
Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri. Cara belajar mandiri 
menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. 
Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik 
dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial. UT menyediakan 
bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain 
menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat 
mengambil inisiatif untuk memanfaatkan perpustakaan, mengikuti                  
2  Katalog Universitas Terbuka. 
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Tutorial baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi, 
serta menggunakan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan 
komputer dan program audio/video. Apabila mengalami kesulitan belajar, 
mahasiswa dapat meminta informasi tentang bantuan belajar kepada Unit 
Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) setempat.  
Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara 
efektif. Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan membaca dan 
kemampuan memahami isi bacaan. Untuk dapat belajar mandiri secara 
efektif, mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, inisiatif, dan motivasi 
belajar yang kuat. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengatur waktunya 
dengan efisien, sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal 
belajar yang ditentukan sendiri. Oleh karena itu, agar dapat berhasil belajar di 
UT, calon mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri.  
  
D.  SISTEM KREDIT SEMESTER  
UT seperti halnya perguruan tinggi yang lain, menerapkan sistem kredit 
semester untuk menetapkan beban studi mahasiswa tiap semester. Dalam 
sistem kredit semester, beban studi yang harus diselesaikan dalam satu 
program studi diukur dengan satuan kredit semester (sks).  Setiap mata kuliah 
diberi bobot 1-6 sks. Satu semester adalah satuan waktu kegiatan belajar  
elama kurang lebih 16 minggu. Dalam pendidikan tinggi tatap muka, 
mahasiswa yang mengambil beban studi  satu sks harus mengikuti 
perkuliahan selama satu jam per minggu di kelas dan satu jam untuk praktek, 
praktikum, atau belajar di rumah, sehingga dalam satu semester mahasiswa  
harus mengalokasikan waktu belajar sekitar 32 jam. Untuk  menempuh mata 
kuliah yang berbobot  3 sks dibutuhkan waktu belajar sekitar 96 jam per 
semester.   
 
Dalam sistem pendidikan jarak jauh, mahasiswa juga harus mengalokasikan 
waktu yang sama dengan mahasiswa tatap muka (2 jam per minggu per sks).  
Hanya saja kegiatan belajarnya  lebih banyak dilakukan secara mandiri (di 
rumah, melalui kelompok belajar, atau tutorial). Khusus untuk UT, satu sks 
disetarakan dengan tiga modul bahan ajar cetak.  Satu modul terdiri atas 40-
50 halaman, sehingga bahan ajar dengan bobot 3 sks berkisar antara 360-450 
halaman, tergantung pada jenis mata kuliahnya. Berdasarkan hasil penelitian, 
kemampuan membaca dan memahami rata-rata mahasiswa adalah 5-6 
halaman per jam sehingga untuk membaca bahan ajar dengan bobot 3 sks 
diperlukan waktu sekitar 75 jam. Apabila satu semester mempunyai waktu 16 
minggu, maka waktu yang diperlukan untuk membaca bahan ajar dengan 
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bobot 3 sks adalah 75 jam dibagi 16 minggu, atau kurang lebih 5 jam per 
minggu. Misalnya, mahasiswa mengambil 15 sks/semester, maka yang 
bersangkutan harus mengalokasikan waktu belajar sebanyak 15 sks dibagi 3 
sks kali 5 jam = 25 jam per minggu atau kira-kira 5 jam per hari (1 minggu 
dihitung 5 hari belajar).  Dengan sistem belajar seperti ini mahasiswa UT 
diharapkan mengalokasikan waktu belajar sesuai dengan beban sks yang 
diambil, atau mengambil beban sks setiap semester sesuai dengan waktu 
belajar yang dapat dialokasikan, serta mempertimbangkan kemampuan 
akademik masing-masing.  
  
E.  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UT  
Dalam penyelenggaraan pendidikan, UT bekerja sama dengan semua 
perguruan tinggi negeri dan sejumlah perguruan tinggi swasta serta instansi 
yang relevan yang ada di Indonesia. Di setiap provinsi atau kabupaten/kota 
yang terdapat perguruan tinggi negeri, tersedia unit layanan UT yang disebut 
UPBJJ-UT. Perguruan tinggi negeri setempat berperan sebagai Pembina  
UPBJJ-UT serta membantu dalam penulisan bahan ajar, bahan ujian, 
pelaksanaan tutorial, praktek/praktikum, dan ujian. Untuk memberikan 
layanan pendidikan secara optimal kepada mahasiswa yang  tersebar di 
seluruh penjuru tanah air dan di luar negeri, UT bekerja sama dengan instansi 
lain seperti Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Televisi Republik 
Indonesia (TVRI), Q-Channel, TV-Edukasi, Radio Republik Indonesia 
(RRI), Radio Siaran Pemerintah Daerah, Radio Siaran Swasta Niaga, 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, IGTKI (Ikatan Guru Taman 
Kanak-kanak Indonesia) Atase Pendidikan KBRI, Perpustakaan Nasional RI 
dan Perpustakaan Daerah, Arsip Nasional, PT OVIS Sendnsave, Koperasi  
Karunika, dan PT Pos Indonesia.  
 
UT juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang ingin meningkatkan 
kualitas sumber daya manusianya, baik instansi pemerintah, BUMN maupun 
swasta. Mereka dapat mengikuti program yang ada di UT atau memesan 
program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan instansinya. UT selama ini 
telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
guru SD dan guru Anak Usia Dini melalui program yang dikenal sebagai 
program Pendidikan Guru Pendidikan Dasar (Pendas). Selain itu, UT juga 
telah mendapat kepercayaan untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain 
ANRI, KPN, TNI, Bank BRI, Bank BNI, PT Garuda Indonesia, PT Merpati 
Nusantara, Departemen Pertanian, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah 
Kota/Kabupaten, Pondok Pesantren, dan beberapa instansi lainnya. 
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Universitas Terbuka juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang ingin  
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik  instansi pemerintah,  
BUMN, maupun swasta. Mereka dapat mengikuti program yang ada di UT  
atau memesan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan instansinya.  
UT selama ini telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mening 
katkan kualitas guru Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),  
Tempat Penitipan Anak (TPA) melalui Program Strata Satu Pendidikan Guru  
Pendidikan Anak Usia Dini (S1 PGPAUD) dan guru SD melalui Program 
Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1 PGSD). Dengan berlakunya  
Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005  tentang Guru dan  
Dosen yang harus berkualifikasi pendidikan S1 atau D4 maka mulai masa 
registrasi 2009.1 UT tidak lagi menerima mahasiswa Program D2 Pendor,    
D2 PGSD, dan D2 PGTK.  
  
F. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (PENDAS)  
Program Pendas UT diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Dasar  pada 
FKIP yang terdiri atas Program Studi S1 PGSD dan S1 PGPAUD. Program 
Studi S1 PGSD dan S1 PGPAUD merupakan program pendidikan dalam 
jabatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi guru kelas 
SD dan guru pada lembaga PAUD agar dapat mencapai kualifikasi S1.  
  
G. TUJUAN PROGRAM PENDAS  
Program ini bertujuan untuk:  
1. Meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pendidik/guru pada lembaga 

PAUD dan SD 
2. Mengembangkan kemampuan dan sikap inovatif untuk melakukan 

pembaharuan dalam pendidikan pada lembaga PAUD dan SD secara terus 
menerus; serta  

3. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bawah lembaga 
PAUD dan SD. 

 
VISI, MISI UNIVERSITAS TERBUKA 
 
Visi 
Pada tahun 2021, UT menjadi institusi PTTJJ berkualitas dunia dalam 
menghasilkan produk pendidikan tinggi dan dalam penyelenggaraan, 
pengembangan, dan penyebaran informasi PTTJJ. 
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Misi 
Melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1984, pada prinsipnya masih tetap 
menjadi misi utama UT. Namun, selaras dengan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dan perkembangan lingkungan strategis, rumusan misi UT 
disempurnakan menjadi sebagai berikut. 
1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua 

lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ. 
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ 
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan 

kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan 
Nasional 

TUJUAN KURIKULER PROGRAM S1 PGSD 
1. Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1 PGSD)  
  
Visi   
Menjadi program studi unggulan dalam penyelenggaraan  pendidikan guru 
SD dalam jabatan (in-service training) melalui sistem belajar jarak jauh 
(SBJJ).  
  
Misi   
1. Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang 

bermutu bagi guru SD melalui pendidikan jarak jauh  
2. Memanfaatkan teknologi yang tepat dalam menyelenggarakan 

pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran guru SD melalui sistem 
belajar jarak jauh  

3. Meningkatkan akuntabilitas program pendidikan guru SD dalam jabatan  
4. Menjalin dan memelihara kemitraan dengan berbagai lembaga untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan guru SD dalam jabatan  
5. Berperan aktif dalam penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang ke-SD-an dan kependidikan 
pada umumnya melalui pendidikan jarak jauh secara berkesinambungan 
Berperan aktif dalam mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat 
bagi guru dan pembentukan masyarakat belajar  

  
Tujuan   
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Tujuan program studi S1 PGSD adalah menghasilkan guru SD yang memiliki 
kompetensi akademik dan profesional yang mampu bersaing secara global 
yang secara rinci menguasai kompetensi berikut.  
1. Mengenal peserta didik secara mendalam   
2. Menguasai bidang studi baik disiplin ilmu maupun materi pembelajaran 

di SD  
3. Mengelola pembelajaran yang mendidik dengan mencakup merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran, menilai proses dan hasil belajar siswa 
serta memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil penilaian  

4. Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan   
  
 
Kompetensi Utama  
1. Memiliki kesadaran dan berperilaku sebagai warga negara berpendidikan 

tinggi yang agamis, demokratis, dan cerdas  
2. Menguasai disiplin ilmu yang berkaitan dengan substansi dan metodologi 

dasar keilmuan dari bahan lima mata pelajaran di SD 
3. Memahami karakteristik anak usia SD dalam penggalan usia tertentu, 

termasuk cara belajar, kemampuan awal, kesulitan belajar, serta latar 
belakang keluarga dan masyarakat untuk menetapkan kebutuhan belajar 
anak usia SD dalam konteks kebhinekaan budaya 

4. Memiliki kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan menilai 
pembelajaran yang mendidik yang mengacu pada pencapaian tujuan utuh 
pendidikan 

5. Mampu menemukan dan memecahkan permasalahan pembelajaran dalam 
rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara sistematis dan ilmiah;  

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara sosial dan profesional, baik 
di lingkungan sejawat maupun masyarakat  

7. Mampu mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan  
   
Kompetensi Pendukung  
1. Mampu menjadi pendidik yang inovatif dengan memanfaatkan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) 
2. emiliki kepribadian yang mendukung guru Sekolah Dasar serta 

menjunjung tinggi kode etik keguruan berdasarkan Undang-undang 
tentang Guru dan Dosen  

3. Menguasai dasar-dasar pendidikan jasmani dan olah raga serta pendidikan  
kesenian dalam kurikulum SD  
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4. Mendalami tentang perbedaan individual, baik segi kognitif, emosional, 
maupun gerak tubuh (bodily kinetic), serta kemungkinan kelainan yang 
disandang, serta pengaruh lingkungan sosial budaya  terhadap 
perkembangan siswa, termasuk pembentukan nilai-nilai yang relevan  

  
Kompetensi Lainnya  
1. Memiliki pemahaman tentang konsep pembelajaran kemasyarakatan 
2. Memiliki keterampilan membelajarkan masyarakat di lingkungannya 

melalui tiga program kemasyarakatan, yaitu: Pemberantasan Buta Aksara, 
Taman Bacaan Masyarakat, dan Kepemudaan  

 
 
DISTRIBUSI MATA KULIAH PJJ S1 PGSD 
MASUKAN D2 PGSD 
 

Semester 6 
No Kode MK Mata Kuliah SKS 
1 IDIK4008  Penelitian Tindakan Kelas  2 

2 IDIK4007  Metode Penelitian  2 

3 MKDK4001   Pengantar Pendidikan  3 

4 PDGK4304   Bahasa Inggris untuk Guru SD  3 

5 PDGK4305   Keterampilan Menulis  2 

  Jumlah  12 
 

Semester 7 
No Kode MK Mata Kuliah SKS 
1 MKDK4002 Perkembangan Peserta Didik  2 

2 MKDK4005 Profesi Keguruan  2 

3 PDGK4401 Materi dan Pembelajaran PKn SD 3 

4 PEMA4210 Statistika Pendidikan  3 

5 PKNI4317 Hak Asasi Manusia  2 

6 PDGK4306 Pembelajaran Berwawasan 

Kemasyarakatan 

3 

  Jumlah 15 
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Semester 8 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 
1 PDGK4403   Pendidikan Anak di SD  4 

2 PDGK4404   Pengantar Pendidikan Luar Biasa 3 

3 PDGK4405   Materi dan Pembelajaran IPS SD 3 

4 PDGK4406   Pembelajaran Matematika SD  3 

5 PDGK4402   Penulisan Karya Ilmiah  2 

  Jumlah 15 
 
 

Semester 9 
No Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 PDGK4502 Pengembangan Kurikulum dan 

Pembelajaran di SD 

4 

2 PDGK4503 Materi dan Pembelajaran IPA SD 3 

3 PDGK4504 Materi dan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia SD 

3 

4 IDIK4010 Komputer dan Media Pembelajaran 3 

5 PDGK4505 Pembaharuan dalam Pembelajaran di 

SD 

3 

  Jumlah 16 
 
 

Semester 10 
No Kode MK Mata Kuliah SKS 

1 PDGK4501 Pemantapan Kemampuan 

Profesional/PKP 

4 

2 IDIK4012 Manajemen Berbasis Sekolah 2 
3 PEBI4223 Pendidikan Lingkungan Hidup 3 
4 PDGK4500 Tugas Akhir Program 4 
  Jumlah 13 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 
 
IDIK4007, Metode Penelitian, 2 sks  

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai landasan dan prosedur 
penyusunan proposal; desain penelitian, berbagai cara penarikan sampel, dan 
pengembangan instrumen penelitian; pentingnya kaitan antara masalah 
penelitian, tujuan penelitian, hipotesis, dan analisis data; proses dan berbagai 
aspek pengumpulan data; dan kaidah serta strategi penulisan laporan 
penelitian dan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas penelitian beserta 
manfaatnya, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun 
pengambilan keputusan. 
 

IDIK4008, Penelitian Tindakan Kelas, 2 sks  

Mata kuliah ini terdiri atas pokok bahasan hakikat penelitian tindakan kelas, 
langkah-langkah penelitian tindakan kelas, perencanaan penelitian, 
pelaksanaan perbaikan dalam pembelajaran, analisis hasil penelitian tindakan 
kelas, serta penulisan laporan penelitian tindakan kelas. 
 

IDIK4010, Komputer dan Media Pembelajaran, 3 sks  

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar komputer dan 
aplikasinya, serta peranan, perancangan, dan pemanfaatan beberapa jenis 
media dalam pembelajaran yang terdiri atas media cetak, media OHP, media 
display, media audio-video, media berbasis komputer, dan lingkungan 
sebagai pusat sumber belajar. 
 

IDIK4012, Manajemen Berbasis Sekolah, 2 sks  

Mata kuliah ini membekali pemahaman mahasiswa yang terfokus pada 
konsep manajemen mutu dan produktivitas SD yang mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengawasan dalam rangka terwujudnya sekolah yang 
berkemampuan unggul dengan pendekatan model manajemen berbasis 
sekolah. 
 

MKDK4001, Pengantar Pendidikan, 3 sks  

Mata kuliah ini membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan, landasan 
pendidikan, lingkungan pendidikan, sejarah pendidikan di Indonesia, macam-
macam aliran pendidikan sejak zaman klasik, aliran pokok pendidikan di 
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Indonesia, sistem pendidikan nasional, pendidikan dan pembangunan 
nasional, serta inovasi pendidikan. 
 

MKDK4002, Perkembangan Peserta Didik, 2 sks  

Mata kuliah ini membahas hakikat pertumbuhan dan perkembangan, 
karakteristik, dan perbedaan individual (fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, 
bakat khusus, nilai, moral, dan sikap) anak usia Sekolah Dasar, anak usia 
Sekolah Menengah dan orang dewasa; kebutuhan dan tugas perkembangan 
peserta didik (SD, Sekolah Menengah, dan orang dewasa); serta  implikasi 
kebutuhan dan tugas perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
  

MKDK4005, Profesi Keguruan,  2 sks  

Mata kuliah ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan pembentukan 
wawasan kependidikan bagi seorang pengajar. Topik-topik tersebut meliputi 
peran guru dalam administrasi pendidikan, penyikapan tugas dan refleksi 
profesional, kode etik keguruan, serta organisasi profesional keguruan. 
 

PDGK4304, Bahasa Inggris untuk Guru SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD agar mampu  
berkomunikasi dalam bahasa Inggris sederhana dalam forum formal maupun 
tidak formal pada tingkat dasar. Untuk mencapai kemampuan tersebut  
mahasiswa dituntut untuk mempraktekkan materi yang telah dipelajari. Mata 
kuliah ini menyajikan penjelasan tentang personal information and 
introductions, jobs and routines, family relationships, telling time and 
telephone communication, food and money, transportation, leisure activities, 
clothing and fabrics, learning and schooling. Untuk memperdalam materi  
mata kuliah diharapkan mahasiswa mengikuti tutorial tatap muka, dan 
menggunakan multi media. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah ini 
akan diuji melalui UAS dan tugas tutorial. 
 

PDGK4305, Keterampilan Menulis, 2 sks 

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk mampu 
menerapkan kegiatan tulis menulis guna menunjang profesionalitas dan 
produktivitas kerja. Untuk mencapai kemampuan tersebut  mahasiswa 
dituntut untuk berlatih tulis menulis sesuai dengan materi yang telah 
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dipelajari. Mata kuliah ini menyajikan tentang konsep menulis dan kaitannya 
dengan penalaran, kalimat efektif, serta perencanaan dan pengembangan 
berbagai ragam karangan. Untuk memperdalam materi  mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mengikuti tutorial tatap muka, dan mengikuti ujian 
esai pada waktu tutorial tatap muka. Penguasaan mahasiswa terhadap mata 
kuliah ini akan diuji melalui UAS dan tugas tutorial. 
 

PDGK4306, Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, 3 sks 

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk menguasai 
kemampuan dalam bidang kemasyarakatan dan mempunyai kontribusi aktif 
pada masyarakat di lingkungan serta dapat membawa pengalaman 
bersosialisasi dengan masyarakat untuk dijadikan strategi pembelajaran yang 
mendidik di kelas, sehingga siswa dapat mengenal dan menghargai 
masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa 
akan mengkaji bidang kemasyarakatan, berlatih mengerjakan soal latihan 
formatif, berbantuan multimedia, melakukan diskusi, tanya jawab dan 
mempraktekkan kegiatan pada lingkungan masyarakat. Mata kuliah ini berisi 
pokok bahasan menjelaskan berbagai bentuk pembelajaran berwawasan 
kemasyarakatan dengan mempelajari materi tentang pemikiran tokoh 
pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, satuan dan program pendidikan 
masyarakat, program keaksaraan, taman bacaan masyarakat dan kepemudaan, 
praktik program pendidikan masyarakat, pembelajaran multikultural, muatan 
life skills dalam pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dan model-model 
pembelajaran sosial. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah ini dinilai 
melalui penugasan praktik dan tes tertulis (objektif). 
 

PDGK4401, Materi dan Pembelajaran PKn SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk menguasai 
kemampuan mengkaji materi dan menentukan strategi pembelajaran PKn di 
Sekolah Dasar yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini, serta 
diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan yang dinamis di masa 
mendatang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mengkaji 
materi dan menentukan strategi pembelajaran PKn di Sekolah Dasar dengan 
menerapkan multimedia yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat 
ini, serta diharapkan dapat memenuhi tantangan di masa mendatang. Mata 
kuliah ini berisi pokok bahasan tentang materi dan proses pembelajaran PKn 
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di SD yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan dan partisipasi 
warga negara, serta memfasilitasi guru SD untuk mampu mengajarkan PKn 
berlandaskan pendekatan kemampuan dasar kewarganegaraan. Untuk 
mengukur kompetensi yang diperoleh mahasiswa dilakukan evaluasi melalui 
penugasan dan tes tertulis secara objektif. 
 

PDGK4402, Penulisan Karya Ilmiah, 2 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD agar mampu menyusun 
berbagai bentuk karya ilmiah, baik berupa analisis atau kajian konseptual 
maupun laporan penelitian serta mampu menyajikannya dalam berbagai 
kegiatan. Untuk mencapai kemampuan tersebut  mahasiswa dituntut untuk 
berlatih membuat karya ilmiah sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 
Mata kuliah ini menyajikan penjelasan tentang hakikat dan karakteristik 
karya ilmiah, persiapan penulisan karya ilmiah, teknik menulis dan 
kemampuan berpikir ilmiah, menulis karya ilmiah sesuai dengan target 
pembaca, menulis karya ilmiah, dan presentasi lisan yang efektif. Untuk 
memperdalam materi  mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mengikuti 
tutorial tatap muka. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah ini akan 
diuji melalui UAS dan tugas tutorial. 
 

PDGK4403, Pendidikan Anak di SD, 4 sks 

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa Program S1 PGSD untuk 
menguasai kemampuan menjelaskan aspek-aspek yang tercakup dalam 
pendidikan anak di SD, mulai dari pengertian pendidikan anak di SD hingga 
penanganan dan pembimbingan anak di SD, sehingga mampu mengelola, 
membimbing dan mengasuh siswa SD. Untuk menguasai kemampuan 
tersebut, mahasiswa dituntut mengkaji konsep-konsep yang disajikan dalam 
buku materi pokok, mengerjakan latihan dan tes formatif yang disediakan, 
mempelajari web-supplement, serta diskusi dengan mahasiswa lain. Topik-
topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup: Hakikat Pendidikan 
Sekolah Dasar, Pengembangan dan Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar, 
Perkembangan Siswa SD, Perkembangan Moral dan Sosial pada Anak Usia 
Sekolah Dasar, Kebutuhan Anak SD, Teori Belajar dan Implikasinya dalam 
Pembelajaran, Pendekatan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Konvensi Hak 
Anak, Konvensi Hak Anak dan Pendidikan, Implikasi Hak Anak di Sekolah 
Dasar, Hakikat Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar, serta Prosedur 
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Pengelolaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. 
Penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan yang diharapkan diukur melalui 
tes tertulis. 
 

PDGK4404, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, 3 Sks 

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa Program SI PGSD untuk 
menguasai kemampuan yang memadai tentang karakteristik dan kebutuhan 
pendidikan anak luar biasa, sehingga mampu memberikan layanan 
pendidikan bagi anak luar biasa yang berada di SD biasa. Untuk menguasai 
kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut mengkaji konsep-konsep yang 
disajikan dalam buku materi pokok, mempelajari web-supplement dalam 
bentuk CD, mengerjakan latihan dan tes formatif yang disediakan, dan 
melakukan diskusi dengan mahasiswa lain. Topik-topik yang dibahas dalam 
mata kuliah ini mencakup hakikat keluarbiasaan karakteristik dan pelayanan 
anak luar biasa, karakteristik dan kebutuhan pendidikan anal luar biasa dari 
berbagai jenis keluarbiasaan serta pelayanan anak luar biasa di SD biasa. 
Penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan yang diharapkan diukur melalui 
tes tertulis. 
 

PDGK4405, Materi dan Pembelajaran IPS SD, 3 sks   

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk menguasai 
kemampuan mengkaji materi dan menentukan strategi pembelajaran IPS di 
Sekolah Dasar yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini, serta 
diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan yang dinamis di masa 
mendatang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mengkaji 
materi dan model-model pembelajaran dalam pendidikan IPS yang sesuai 
dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Mata kuliah ini berisi pokok 
bahasan paradigma baru dalam pendidikan IPS serta menyajikan model-
model pembelajaran dalam pendidikan IPS, dan meliputi paradigma baru 
pendidikan IPS; perubahan dan konflik sosial; manusia dan lingkungan; 
individu, kelompok, dan kelembagaan; waktu, perubahan, dan kebudayaan; 
produksi, distribusi, konsumsi, dan ekonomi kerakyatan; kekuasaan, 
pemerintahan, dan desentralisasi pendidikan; pendekatan science, technology, 
dan society dalam pembelajaran IPS; serta model interaktif dan sumber 
pembelajaran dalam pendidikan IPS. Untuk mengukur kompetensi yang 
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diperoleh mahasiswa dilakukan evaluasi melalui penugasan dan tes tertulis 
secara objektif. 
 

PDGK4406, Pembelajaran Matematika SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa Program S1 PGSD untuk 
menguasai kemampuan mengenal dan mengetahui kecenderungan dan ragam 
model pembelajaran matematika masa kini, serta mampu mengembangkan 
din i sebagai guru matematika yang professional di Sekolah Dasar. Untuk 
menguasai kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut mengkaji konsep-
konsep yang disajikan dalam buku materi pokok, mengerjakan latihan dan tes 
formatif yang disediakan, dan melakukan diskusi dengan mahasiswa lain. 
Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup model 
pembelajaran matematika yang sesuai dengan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK); Media dan Bahan Manipulatif dalam pembelajaran 
Matematika SD; materi dan metode pembelajaran tentang bilangan; bangun 
ruang dan unsur-unsurnya; luas dan volume bangun ruang; aplikasi materi-
materi tersebut dalam matematika atau kehidupan sehari-hari; sistem 
koordinat; trigonometri; bilangan berpangkat dan logaritma. Penguasaan 
mahasiswa terhadap kemampuan yang diharapkan diukur melalui tes tertulis. 
 

PDGK4500, Tugas Akhir Program (TAP), 4 sks  

Tugas Akhir Program memfasilitasi mahasiswa Program S1 PGSD untuk 
menguasai kemampuan berpikir komprehensif dan tingkat tinggi atas teori 
dan praktik yang telah diikuti selama menempuh Program S1 PGSD. Untuk 
mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut untuk berlatih mengasah 
kepekaan terhadap masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas dan 
menyelesaikannya dengan berlandaskan pada teori dan konsep ilmiah. 
Bimbingan tatap muka dan online disediakan untuk membantu mahasiswa 
dalam mempersiapkan diri mengikuti TAP.  Topik-topik yang dibahas dalam 
Panduan TAP terdiri atas Konsep TAP, yang mencakup pengertian, materi, 
dan bentuk TAP serta cara penyelesaian yang berisi definisi kasus serta 
contoh-contoh soal dan cara menganalisis kasus; dan  Penyelenggaraan TAP 
yang meliputi persyaratan peserta TAP, cara pendaftaran TAP, 
pembimbingan TAP, dan pelaksanaan TAP, kriteria dan tugas tutor, serta 
tugas pengelola (UPBJJ).  Penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan yang 
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diharapkan diukur melalui penilaian selama proses pembimbingan dan tes 
uraian dalam bentuk pemecahan masalah.  
 

PDGK4501, Pemantapan Kemampuan Profesional, 4 sks  

Pemantapan Kemampuan Profesional memfasilitasi mahasiswa Program S1 
PGSD untuk menguasai kemampuan melakukan unjuk kerja pemecahan 
masalah pembelajaran lima bidang studi dengan menerapkan kaidah-kaidah 
PTK dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk menguasai 
kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut  mengkaji konsep pembelajaran 
sebagai sistem, rambu-rambu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 
serta PTK; berlatih menemukan dan menganalisis masalah serta merancang 
tindakan perbaikan pembelajaran melalui penyusunan rencana perbaikan 
pembelajaran; praktik perbaikan pembelajaran; menilai sendiri atau menggali 
masukan dari pihak lain tentang rencana dan pelaksanaan perbaikan 
pembelajaran untuk siklus perbaikan pembelajaran berikutnya; serta 
membuat laporan perbaikan pembelajaran.  Topik-topik yang disajikan dalam 
Panduan PKP terdiri dari: (1) Konsep PKP mencakup pengertian PKP, 
Tujuan dan Manfaat PKP, Kaitan PKP dengan PKM, Pengalaman Belajar, 
Prosedur Latihan, Penilaian, serta Materi PKP; serta (2) Penyelenggaraan 
PKP, yang mencakup Penyelenggaraan PKP dan Pihak yang Terlibat, 
Prosedur Penyelenggaraan PKP, Sistem Penilaian PKP, dan Alur Pengelolaan 
PKP. Penguasaan mahasiswa kemampuan tersebut diukur melalui ujian 
praktik perbaikan pembelajaran dan pembuatan laporan akhir perbaikan 
pembelajaran. 
 
PDGK4502, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di SD, 4 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa Program S1 PGSD untuk 
menguasai pengetahuan yang komprehensif tentang kurikulum dan 
pembelajaran serta kemampuan berperan serta dalam pengembangan 
kurikulum dan pembelajaran, baik di tingkat regional maupun nasional. 
Untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut 
mengkaji beberapa kurikulum SD, baik yang pernah berlaku di Indonesia 
maupun di negara lain, serta model kurikulum yang sesuai dengan tuntutan 
dan kebutuhan masyarakat pada abad ke-21. Di samping itu, mahasiswa juga 
dituntut berlatih mengembangkan kurikulum pada tingkat mikro, di kelas 
sendiri.  Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup: Hakikat 
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Kurikulum, Landasan dan Pendekatan Pengembangan Kurikulum, Prosedur 
Pengembangan Kurikulum, Profil Kurikulum Sekolah Dasar, Praxis 
Pengembangan Kurikulum SD di Indonesia, Prospek Pengembangan 
Kurikulum untuk Abad ke-21, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Produk 
Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar, Pengembangan Rencana 
Pembelajaran, Perumusan Tujuan Pembelajaran Khusus, Perancangan 
Kegiatan Pembelajaran, serta Kegiatan Ekstrakurikuler. Penguasaan 
mahasiswa terhadap kemampuan yang diharapkan diukur melalui tes tertulis. 
 

PDGK4503, Materi dan Pembelajaran IPA SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk menguasai 
kemampuan mengkaji materi dan menentukan strategi pembelajaran IPA di 
Sekolah Dasar yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan saat ini, serta 
diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan yang dinamis di masa 
mendatang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mengkaji 
materi pembelajaran IPA dan menerapkannya di sekolah dasar yang sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku. Mata kuliah ini berisi pokok bahasan yang 
meliputi: Bekerja Ilmiah; Model-model Pembelajaran IPA; Klasifikasi dan 
Adaptasi Makhluk Hidup; Makanan Sehat; Pendidikan Kehidupan Keluarga; 
Sains dan Teknologi; Energi & Manfaatnya Bagi Manusia; Pemberdayaan 
Sumber Daya; dan Pemanfaatan Limbah. Untuk mengukur kompetensi yang 
diperoleh mahasiswa dilakukan evaluasi melalui penugasan dan tes tertulis 
secara objektif. 
 

PDGK4504, Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa S1 PGSD untuk menguasai 
kemampuan mengkaji materi dan menentukan strategi pembelajaran Bahasa 
Indonesia  di Sekolah Dasar yang ditekankan pada kesesuaian dan keperluan 
saat ini, serta diharapkan dapat memenuhi tantangan dan keadaan yang 
dinamis di masa mendatang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, 
mahasiswa akan mengkaji materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di 
sekolah dasar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mata kuliah ini 
berisi pokok bahasan hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa, teori 
pemerolehan bahasa, hakikat pendekatan pembelajaran bahasa, hakikat 
membaca-menulis permulaan, telaah kurikulum mata pelajaran bahasa 
Indonesia SD, telaah buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia SD, dan 
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pengelolaan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Untuk mengukur 
kompetensi yang diperoleh mahasiswa dilakukan evaluasi melalui penugasan 
dan tes tertulis secara objektif. 
 

PDGK4505, Pembaharuan dalam Pembelajaran di SD, 3 sks  

Mata kuliah ini memfasilitasi, mahasiswa Program S1 PGSD untuk 
menguasai kemampuan menganalisis berbagai pembaharuan (inovasi) 
pembelajaran dan penyebarannya (aplikasinya) dalam berbagai situasi 
pembelajaran. Untuk menguasai kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut 
mengkaji berbagai konsep yang disajikan dan mengerjakan tugas yang 
disediakan dalam buku materi pokok, serta memanfaatkan Internet sebagai 
sumber belajar lain.  Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini 
mencakup: Pengertian Pembaharuan Pendidikan, Ruang Lingkup 
Pembaharuan dalam Bidang Pendidikan, Pendidikan dalam Perspektif 
Globalisasi dan Desentralisasi, Pembelajaran Berbasis Budaya, Pembelajaran 
Berwawasan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Aplikasi 
Pembelajaran Terpadu dan Kelas Rangkap. Penguasaan mahasiswa terhadap 
kemampuan yang diharapkan diukur melalui tes tertulis. 
 

PEMA4210, Statistika Pendidikan, 3 sks  
Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar statistik, penyajian data 
dalam bentuk tabel dan diagram, ukuran pemusatan, ukuran lokasi dan 
dispersi, memberikan gagasan dasar statistik yang banyak digunakan dalam 
praktik dan penelitian di bidang pendidikan matematika serta kehidupan 
sehari-hari. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 
mampu menerapkan konsep-konsep statistik dalam penelitian di bidang 
pendidikan matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari.  
 

PEBI4223, Pendidikan Lingkungan Hidup, 3 sks   
Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan saling 
ketergantungan dalam kehidupan di alam, masalah kerusakan lingkungan 
akibat perilaku manusia, pertanggungjawaban terhadap hidup berkelanjutan 
dan kelestarian alam serta permasalahan Indonesia dalam interaksinya 
dengan lingkungan regional dan global. Karenanya mata kuliah membahas 
tentang Perkembangan dan Konsep Dasar Pendidikan Lingkungan Hidup, 
Manusia, Energi dan Sumber Daya Alam, Manusia dan Air, Manusia dan 
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Lahan, Manusia dan Udara, Penduduk, Sumber Daya Alam, dan Kerusakan 
Lingkungan, Etika Lingkungan, Eko-Efisiensi, serta Permasalahan 
Lingkungan Global. Kemampuan mahasiswa terhadap mata kuliah ini 
dievaluasi melalui UAS dalam bentuk tes tertulis. 

 

PKNI4317, Hak Asasi Manusia, 2 sks 
Mata kuliah  ini berisi pokok bahasan yang berkaitan dengan  konsep 
demokrasi dan HAM Indonesia, serta pembinaan generasi muda. Melalui 
mata kuliah ini diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa UT mempunyai 
kemampuan untuk menjelaskan konsep dan pelaksanaan HAM serta 
pembinaan generasi muda. 
 
 
PROSES PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan pembelajaran dalam Program S1 PGSD dan S1 PGPAUD terdiri atas  
belajar  mandiri  dan  tutorial,  termasuk  di  dalamnya  bimbinganpraktek dan 
praktikum, serta bimbingan PKM, PKP, dan TAP. 
 

 
A.   BELAJAR MANDIRI 

Belajar mandiri adalah proses belajar atas prakarsa sendiri.  Keberhasilan 
belajar mandiri ditentukan oleh kedisiplinan, kreativitas, dan ketekunan belajar 
mahasiswa sendiri. Kegiatan belajar mandiri bagi mahasiswa meliputi hal-hal 
sebagai berikut. 
 

 
1. Mempelajari Bahan Ajar 

Dalam mempelajari bahan ajar, mahasiswa harus: 
a. mengkaji bahan ajar, baik berupa bahan ajar cetak maupun non-cetak; 
b. menggarisbawahi,  membuat  catatan  tentang  materi  yang  penting  atau 

konsep yang esensial, atau merangkum isi modul; 
c. mencatat masalah dan kesulitan yang dialami pada saat mempelajari bahan 

ajar, baik berupa istilah, konsep, formula, gambar, maupun grafik, sebagai 
bahan diskusi dalam kelompok belajar kecil atau kegiatan tutorial; 

d. mengerjakan latihan dan tes formatif. 
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2. Mempelajari Panduan/Petunjuk Praktek dan Praktikum 

Dalam mempelajari panduan/petunjuk praktek dan praktikum, mahasiswa 
harus: 
a. membaca panduan/petunjuk praktek dan praktikum; 
b. mendiskusikan   dengan   mahasiswa   lainnya   tentang   prinsip-prinsip 

praktek/praktikum,   masalah,   dan   konsep   yang   akan   dipraktekkan/ 
dipraktikumkan; 

c. mencatat  masalah  dan  kesulitan  yang  dialami  pada  saat  mempelajari 
panduan praktek dan petunjuk praktikum. 

 

 
3. Mengikuti Siaran RRI Program Nasional I 

Untuk membantu dalam mempelajari materi yang terdapat dalam bahan 
ajar, mahasiswa mendengarkan siaran RRI Program Nasional I yang disiarkan 
secara nasional dari hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 14.30 WIB melalui 
gelombang FM 93,2 MHz, SW 9,680 KHz, dan MW 999 KHz. Informasi lebih 
lanjut dapat diperoleh di UPBJJ-UT atau di http://www.ut.ac.id. 

 
4. Membentuk Kelompok Belajar Kecil 

Untuk   mendukung   keberhasilan   belajar   mandiri,   mahasiswa   dapat 
membentuk kelompok belajar kecil (Pokjarcil). Pokjarcil adalah kelompok 
belajar yang terdiri atas 2-5 mahasiswa. Mahasiswa yang tempat tinggal atau 
tempat   mengajarnya   berdekatan   dapat   membentuk   Pokjarcil.   Pokjarcil 
memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Wahana berbagi informasi, misalnya tentang waktu berakhirnya registrasi, 
jadwal  tutorial,  jadwal  ujian,  informasi  lainnya  yang  dikirim  oleh 
UPBJJ-UT. 

b. Wahana belajar bersama untuk memecahkan berbagai persoalan belajar, 
seperti melakukan diskusi dan presentasi hasil membaca modul. 

 

 
5. Mengerjakan Latihan Mandiri (LM) 

Latihan Mandiri (LM) disediakan secara online dan dapat diakses melalui 
http://student.ut.ac.id/repository. Dalam mengerjakan LM, mahasiswa harus 
mengerjakannya secara individual sebagai sarana untuk mengukur daya serap 
materi ajar sebelum mahasiswa mengikuti UAS. Apabila mengalami kesulitan, 
mahasiswa dianjurkan untuk mempelajari kembali materi modul terkait dan 
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mendiskusikannya dengan mahasiswa lain. Karena bersifat melatih mahasiswa, 
LM tidak memberikan kontribusi nilai pada nilai akhir mata kuliah. 
 

 
6. Melakukan Praktek dan Praktikum 

Dalam  melakukan  praktek  dan  praktikum,  mahasiswa  
melakukannya secara individual atau kelompok sesuai dengan panduan 
Praktek/Praktikum. Setelah  itu,  mahasiswa  harus  membuat  laporan  

Praktek/Praktikum  secara individual dan menyerahkan hasilnya kepada 
tutor/ supervisor/instruktur. Apabila   mengalami  kesulitan  dalam  

melakukan  Praktek/Praktikum, 
diskusikan dengan mahasiswa lain atau tutor/supervisor/instruktur. 

 

 
B.   TUTORIAL 

Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan 
oleh UT yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri 
mahasiswa.  Pelaksanaan  tutorial  dilakukan  dalam  berbagai  modus,  yaitu 
dengan cara (1)  tatap muka (TTM), (2) media radio/televisi dan media massa, 
dan (3) internet (tutorial online). 

Dengan mengikuti tutorial, mahasiswa diharapkan akan terbantu dalam 
mengatasi   permasalahan   belajar   serta   memantapkan   dan   menguasai 
kompetensi mata kuliah yang ditutorialkan 

 
C.   PRAKTIKUM 

 
Praktikum  adalah  kegiatan  pengamatan,  percobaan,  atau  pengujian  

suatu konsep  atau  prinsip  materi  IPA  yang  dilakukan  di  dalam  atau  di  
luar laboratorium. Kemampuan melakukan praktek/praktikum bersifat khas, 
yang hanya akan dikuasai mahasiswa apabila yang bersangkutan memiliki 
pengalaman riil atau buatan melalui pengerjaan latihan atau tugas-tugas 
praktek lainnya 

 
D.   PEMANTAPAN KEMAMPUAN MENGAJAR (PKM) 

PKM   adalah   mata   kuliah   yang   memberikan   kesempatan   kepada 
mahasiswa untuk berlatih menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, serta 
nilai dan sikap yang telah dipelajari dari berbagai mata kuliah sebelumnya. 
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1. Tujuan PKM 

PKM bertujuan untuk melatih dan membiasakan para guru melakukan 
pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip kependidikan-keguruan. Peningkatan 
kemampuan atau perubahan perilaku guru dalam pembelajaran hanya dapat 
dilakukan melalui latihan terstruktur secara bertahap dan sistematis. 
 

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKM 
PKM  dilaksanakan  setelah  mempelajari  berbagai  mata  kuliah  yang 

berkaitan  dengan  materi  dan  kegiatan  pengembangan  di  lembaga  PAUD/ 
pembelajaran di SD. Waktu pelaksanaan praktek PKM dilakukan satu semester 
sebelum mata kuliah PAUD4304 atau PDGK4209  diregistrasikan. Sebagai 
contoh, pada Program Studi S1 PGSD (kode Program Studi 097) mata kuliah 
PDGK4209 PKM diregistrasikan  pada semester 4, mahasiswa melaksanakan 
praktek  PKM  pada  semester  3;  sedangkan  kode  (094)  PDGK4209  PKM 
diregistrasikan pada semester 7, mahasiswa melaksanakan praktek PKM pada 
semester 6, untuk Program Studi S1 PGPAUD, mata kuliah PAUD4304 PKM 
diregistrasikan  pada  semester  5,  mahasiswa  melaksanakan  praktek  pada 
semester 4. Lokasi serta jadwal bimbingan dan praktek mengajar disepakati 
bersama antara mahasiswa, supervisor, pengurus daerah, dan UPBJJ-UT. 
 

 
3. Materi dan Kegiatan PKM 

Materi pokok PKM terdiri atas: 
a. Rambu-rambu Penyusunan Rencana Pembelajaran; 
b. Keterampilan Dasar Mengajar; 
c. Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri atas APKG1 untuk 

menilai rencana pembelajaran dan APKG2 untuk menilai pelaksanaan 
pembelajaran; 

d. Rambu-rambu Penyusunan Laporan. 
 

 
Kegiatan PKM yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah: 

a. mengikuti orientasi PKM yang di dalamnya dijelaskan konsep, tujuan, 
tugas, penilaian, dan keterampilan yang harus dilakukan oleh mahasiswa;  

b. mempelajari rambu-rambu penyusunan Satuan Kegiatan Harian (SKH) 
atau  Rencana  Kegiatan  Pengembangan  untuk  PGPAUD  dan  Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk PGSD; 
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c. menyusun Rencana Kegiatan Pengembangan/SKH/RPP yang disesuaikan 
dengan tugas mahasiswa sebagai guru, dengan menggunakan format pada 
Lampiran 3 untuk SKH dan untuk RPP lihat Panduan PKM PGSD; 

d. mendiskusikan Rencana Kegiatan Pengembangan/SKH/RPP yang telah 
disusun bersama dengan supervisor; 

e. merevisi   Rencana   Kegiatan   Pengembangan/SKH/RPP   berdasarkan 
masukan dalam diskusi; 

f. latihan menerapkan Keterampilan Dasar Mengajar yang diperlukan (dapat 
dilakukan dalam bentuk simulasi); 

g. melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  di  lembaga  PAUD/SD  dengan 
menggunakan Rencana Kegiatan Pengembangan/ SKH/RPP yang telah 
didiskusikan dan direvisi; 

h. mendiskusikan hasil pelaksanaan pembelajaran atau melakukan refleksi 
melalui  analisis  kekuatan  dan  kelemahan  pembelajaran  yang  telah 
dilaksanakan; 

i. mengikuti ujian praktek kemampuan mengajar; 
j.   membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan  mata kuliah  PKM yang 

diikuti mahasiswa 
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DAFTAR PENGEMBANG BAHAN AJAR/MODUL (DOSEN)  
PROGRAM S1 PGSD MASUKAN D-II PGSD 
 

No. Kode dan Nama Mata Kuliah Nama Pengembang Bahan Ajar (Dosen) 

1. IDIK 4007/Metode Penelitian  Mohamad Toha Anggoro 

Kristanti Ambar Puspitasari 

Aria Djalil 

Ratna Kesuma 

Tian Belawati 

IG.A.K. Wardani 

2. IDIK4008/Penelitian Tindakan 

Kelas 

Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed. 

Drs. Kuswaya Wihardit, M.Ed. 

3. IDIK4010/Komputer dan 

Media Pembelajaran  

  

Drs. Denny Setiawan, M.Ed 

Drs. Benny A. Pribadi, M.A 

Drs. Ario Suroso, M.Sc 

Dra. Andayani, M.Ed 

4. IDIK4012/Manajemen 

Berbasis Sekolah 

Dr.Umaedi, M.Ed 

Drs. Hadiyanto, M.Ed 

Ir. Siswantari, M.Sc 

5. MKDK4001/Pengantar 

Pendidikan  

Drs. Dinn  Wahyudin, M.A. 

Dra. Kurniasih, M.Pd. 

Drs. Tatang Saripudin, M.Pd. 

Dra. Ocih Setiasih, M.Pd. 

6. MKDK4002/Perkembangan 

Peserta Didik  

Prof. Dr. Mulyani Sumantri, M.Sc. 

Prof. Dr. Nana Syaodih Sukamdinata 

7. MKDK4005/Profesi Keguruan Prof, Dr. H. Djam’an Satori, M.A. 

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. 

Dr. H. Syamsu Yusuf LN, M.Pd. 

Prof. Dr. H. Abim Syamsudin Makmun, 

M.A. 

8. PDGK4304 Bahasa Inggris 

untuk Guru SD 

Dra. Darminah, M.Pd. 

Drs. Sunu Dwi Antoro, M.Pd. 

Drs. Yan Haryanto, M.Ed. 

9. PDGK4305/Keterampilan 

Menulis 

Prof. Dr. Suparno 

Mohamad Yunus, S.S., M.A. 

10. PDGK4306/Pembelajaran 

Berwawasan Kemasyarakatan   

Dra. Ihad Hatimah, M.Pd 

Sadri, S.Pd, M.Si 

 

11. PDGK4401/Mat dan Pemb 

PKn SD 

Prof. Dr. H. Udin S Winataputra, M.A 

Drs. Kuswaya Wihardit, M.Ed 



P a g e  | 24 

Panduan PJJ S1 PGSD Universitas Terbuka                                                 

Propinsi DI. Yogyakarta 

No. Kode dan Nama Mata Kuliah Nama Pengembang Bahan Ajar (Dosen) 

Drs. Syaeful Mikdar 

Drs. Sapriya, M.Ed 

Drs. Dadang Sundawa, M.Pd 

Drs. Rahmat 

Drs. H. Somardi 

12. PDGK4402/Penulisan Karya 

Ilmiah 

Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed. 

drh. Ida Malati Sadjati, M.Ed. 

Durri Andriani, Ph.D. 

Dr. Sugilar 

Dra. Dewi A. Padmo, M.A. 

Ir. Tian Belawati, Ph.D. 

Dr. Suciati 

13. PDGK4403/Pend Anak di SD # Drs. Agus Taufik, M.Pd 

Dra. Puji. Lestari Prianto M.Psi 

Hera Lestari, Mikarsa, Ph.D 

14. PDGK4404/Pengantar 

Pendidikan Luar Biasa 

Prof. Dr. I.G.A.K. Wardhani, M. Sc.Ed 

Dra. Astati, M.Pd 

Dra. Tati Hernawati, M.Pd 

Dra. Permanarian Somad, M.Pd 

15. PDGK4405/Mat dan Pemb IPS 

SD 

Prof. Dr. Udin S Winataputra, M.A 

Drs. Djahrudin, M.Si 

Drs. Sri Hayati, M.Pd 

Drs. Muh Sobandi 

Drs. Wawan Suharwan 

Drs. Ojat Darojat, M. Buss 

Drs. Sriyono, M. Hum 

Drs. Sapriya, M. Ed 

Dra. Epon Ningrum, M. Ed 

16. PDGK4406/Pemb 

Matematika SD 

Prof. Dr. Gatot Muhsetyo, M.Sc. 

Drs. Elang Krisnadi 

Drs. H. Karso, M.M.Pd. 

Dra. Endang Wahyuningrum, M.Si. 

Drs. Tarhadi 

Drs. Djamus Widagdo, M.Ed. 

17. PDGK4500/Tugas Akhir 

Program 

TIM. TAP. FKIP. 

18. PDGK4501/Pemantapan 

Kemampuan Profesional 

Dra. Andayani, M.Ed. dkk 

19. PDGK4502/Pengembangan Drs. Asep Herry Hernawan, M. Pd 
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No. Kode dan Nama Mata Kuliah Nama Pengembang Bahan Ajar (Dosen) 

Kurululum dan Pemb Di SD Drs. Rudi susilana, M.Pd 

Dra. Siti Julaeha, M.A 

Dr. Wina Sanjaya, M.Pd 

20. PDGK4503/Mat dan Pemb 

IPA SD 

Drs. Nono Sutarno, M.Pd 

Dra. Widiasih, M.Pd 

Dra. Tri Wahyuningsih 

Drs. M. Nur Matdoan, M.Pd 

Dra. Siti Rokhiyah, M.A 

Drs. Leonard. R Hutasoit 

Drs. Jamaludin, M.Si 

Dra. Hartinawati, M.Pd 

Dra. Sri Hamda, M.Sc.Ed 

Drs. Maman Rumanta, M.Si 

Dra. Ucu Rahayu, M.Sc 

Drs. Mujadi, M.Pd 

Dr. Nuryani Rustaman 

Dra. Hartinawati, M.Pd 

Drs. A.A. Ketut Budiastra, M.Pd 

21. PDGK4504/Mat dan Pemb 

Bahasa Indonesia SD 

 

  

Dra. Hj. Yusi Rosdiana, M.Pd 

Dr. Suratinah 

Teguh Prakoso, M.Hum 

Dra. Zuleha, M.Si, M.Pd 

Drs. Edi Sugito, D.s M.Sc. Ed 

Drs. Puji Santosa, M.Hum 

Drs, Sutejo 

22. PDGK4505/Pembaharuan 

Dalam Pembelajaran di SD  

 

  

Dra. Suprayekti, M.Pd 

Drs. Dicky 

Dr. Aria Jalil 

Prof. Dr. Paulina Panen, M.L.S 

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra 

Dra. Andayani, M.Ed 

23. PEMA4210/Statistika 

Pendidikan  

  

Drs. Nar Heryanto 

Drs. H.M. Akib Hamid, M.Sc. 

24. PEBI4223/Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

Sudjoko, M.S. 

Agung Wijaya S., S.Pd. 

Sukarni Hidayati, M.Si. 

Siti Mariyam, M.Kes. 

Wita Setianingsih, S.Pd. 
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No. Kode dan Nama Mata Kuliah Nama Pengembang Bahan Ajar (Dosen) 

25. PKNI4317/Hak Asasi Manusia  Dr. Idrus Affandi, SH. 

Drs. Karim suryadi 

 
 
DAFTAR MATA KULIAH TIK (SEAMOLEC) 
 
No Mata Kuliah Pengajar 
1 Next Generation Dr.Ir. Gatot Hari Priowirjanto 
2 LMS Ir. NR Dewi Sopiah A.MT 

Imam Syafii, SST. 
Timin, SST. 

3 RPG Maker Cahya Kusuma Ratih, M.T 
4 KKPI Muhtadi Zubeir, M.T. 

Parjanto, S.Pd.T. 
Heni Tri Astuti, A.Md. 
 

 
LOKASI PUSAT BELAJAR MANDIRI 
 
Kabupaten Gunung Kidul  :  
Kabupaten Kulon Progo :  
Kabupaten Sleman :  
Kabupaten Bantul  :  
Kota Yogyakarta  :  
 
INFORMASI/KOMUNIKASI BLOG 
 
Propinsi D.I.Yogyakarta  : http://pgsdjogja.wordpress.com   
Kabupaten Gunung Kidul  : http://pgsdgunkid.wordpress.com/  
Kabupaten Kulon Progo :  
Kabupaten Sleman :  
Kabupaten Bantul  :  
Kota Yogyakarta  :  
 
 
  

 
 


