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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pada tingkat nasional, Minat masyarakat Indonesia untuk belajar mengetahui cara

mendidik anak usia dini cukup tinggi. Perkembangan lembaga PAUD formal (TK, RA)

dan non formal (KB, TPA dan SPS) cukup pesat sehingga kebutuhan akan guru dan

pendidik anak usia dini juga meningkat. Menurut Direktur PPTK PAUDNI dalam Arah

Kebijakan Direktorat PPTK PAUDNI Tahun 2010-2014, kualifikasi akademik Guru PG

PAUD dari 381.823 guru PAUD, baru sekitar 49.000 orang (12,8%) yang sudah

berkualifikasi S-1/D-4 dan 87,2 belum berkualifikasi S-1/D-4 (Sumber:

pptkpaudni.kemendikbud.go.id). Kebutuhan akan guru dengan spesialisasi guru

PAUD/TK/RA secara nasional untuk sepuluh tahun ke depan yakni diperkirakan rata-

rata per tahun di atas 3000 guru. Sementara guru lulusan Pendidikan Guru PAUD selama

ini masih pada level kurang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD)

merancang pembelajaran untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai

Standar Nasional. Program studi membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pendidikan dan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Perguruan tinggi diwajibkan menerapkan berbagai standar yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan

lainnya yang terkait dengan terlaksananya penjaminan mutu internal dan eksternal.

UNIMUDA Sorong memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan

dalam kurikulum prodi. Visi, “Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class

University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037” Sesuai dengan visi

“mewujudkan sarjana pendidikan guru PAUD yang unggul dan menjadi program studi

yang terkemuka di Papua dan Papua Barat dalam pengembangan dan penerapan

IPTEKS di bidang Pendidikan Anak Usia Dini berlandaskan nilai-nilai Islam serta

berjiwa kewirausahaan berbasis pariwisata pada tahun 2030” maka Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan menentapkan misi:

a. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di

lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan
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Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional,

unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan

IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam mengembangkan

caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

B. Landasan

Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

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

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

d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

g. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

h. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI)

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka

Kreditnya.

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

n. Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
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2. Landasan Filosofis

Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas berbagai

filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme

sosial dengan pemikiran sebagai berikut. secara filosofis program studi Pendidikan Bahasa

Indonesia melakukan perencanaan kurikulum, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas.

Tahapan ini bertujuan agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki

kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun

di masyarakat.

3. Landasan Teoretis

Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas ilmu dan

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan

IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.

b. Kontinuitas; kurikulum S1 di UNIMUDA Sorong harus bersifat kontinu, terdapat

keterkaitan dengan kurikulum S2, dan S3 dimanapun dan penjenjangan yang jelas.

c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal

baik dari segi isi maupun proses implementasinya.

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

efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah

ditetapkan. Untuk level S1, misalnya, harus dapat diselesaikan dalam waktu empat

tahun.

e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi.

Tujuan

Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong adalah

sebagai berikut.

1. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI dan KBK.

2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap prodi.

3. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di setiap

prodi.

4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah universitas,

fakultas, dan prodi.
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5. Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian

sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun.

BAB II

PRINSIP, MODEL DANPROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas

ilmu dan prinsip- prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus terjadi oleh karena

perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budaya masyarakat.

2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui proses

evaluasidiri, tracer study, dan kajian futuristik yang mendalam.

3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang melibatkan

dosen, mahasiswa, stakeholders, dan unsur-unsur terkait lainnya.

4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis Kompetensi

(KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI yaitu

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Pengembangan strata 1 (sarjana) setaradengan KKNI level 6, pendidikan profesi

setara dengan KKNI level

B. Model Kurikulum

Model kurikulum buku kurikulum ini hanya dikhususkan untuk kurikulum program

Sarjana. Sedangkan untuk kurikulum program profesi guru disusun tersendiri.

C. ProsedurPengembangan

Prosedur pengembangan kurikulum FKIP disusun dengan merujuk kepada

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2019 dan Pedoman

Pengembangan Kurikulum LPTK (Dikti, 2012) serta Panduan Pengembangan Kurikulum

Program Stusi UNIMUDA Sorong.. Prosedur pengembangan kurikulum tersebut meliputi

langkah- langkah berikut:
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1. PenetapanProfilLulusan

2. PerumusanCapaianPembelajaran(learningoutcome)

3. PengkajianElemenKompetensi

4. PenentuanBahanKajian

5. Pembentukan MataKuliah

6. Penentuan Bobot sks

7. Penyusunan Program Semester

8. PenentuanKegiatanPembelajaran

9. PenentuanSistemAsesmen/Penilaian.

Ke sembilan tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Kurikulum



14

BAB III NASKAH KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Profil, dan Kompetensi Lulusan

A. Visi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini :

Mewujudkan sarjana pendidikan guru PAUD yang unggul dan menjadi program studi

yang terkemuka di Papua dan Papua Barat dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS

di bidang Pendidikan Anak Usia Dini berlandaskan nilai-nilai Islam serta berjiwa

kewirausahaan berbasis pariwisata (edu - tourismpreneur) pada tahun 2030.

B. Misi

1. Menyelenggarakan program pembinaan iman dan taqwa bagi mahasiswa Program

Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang kreatif, inovatif, berbasis TIK dan nilai-nilai

ke-Islaman untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia

Dini yang memenuhi kompetensi kepribadian, profesi, pedagogik dan sosial serta

memiliki kompetensi pendukung yang unggul.

3. Melaksanakan penelitian tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Anak

Usia Dini.

5. Mengembangkan kerjasama dengan Dunia usaha dan dunia industri untuk

menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada bidang sosial dan Pendidikan.

C. Tujuan :

1. Menghasilkan calon Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang beriman,

bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu beramal menuju terwujudnya masyarakat

madani.

2. Melaksanakan hasil pengembangan inovasi pembelajaran PAUD yang sesuai

dengan perkembangan zaman (Revolusi Industri 4.0).

3. Mampu melaksanakan dan menerapkan hasil-hasil penelitian dalam bidang

Pendidikan Anak Usia Dini untuk memecahkan permasalahan di masyarakat.

4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pendidikan Anak

Usia Dini.

5. Menghasilkan sarjana yang terampil dalam menciptakan dan menjalin hubungan

dengan dunia kerja
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D. Sasaran:

Sasaran dari Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan

Anak Usia Dini adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu mempraktekkan nilai-nilai

keislaman dalam kehidupan sehari-hari

2. Menghasilkan lulusan tepat waktu (8 semester)

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00

4. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan publikasi ilmiah.

6. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi lulusan agar menjadi tenaga kerja yang

kreatif dan inovatif.

E. Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

“Menjadi Sarjana PG PAUD yang bertaqwa, profesional, berjiwa enterpreneurship,

dan berintegritas”

F. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Guru PAUD sebagai berikut.

No Capaian Pembelajaran (CP) Sumber Acuan

1

Sikap (S)

Setiap lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut:
Lampiran

Permenristekdikti

Nomor

44 Tahun 2015

tentang

Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

dan Asosiasi program

studi guru PAUD

LPTK PTM

1) Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa dan

mampu menunjukan sikap religius

2) Menjunjung tinggi nilai kemusiaan dalam

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan

etika

3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidup

masyarakat, berbangsa, bernegara, dan

peradaban berdasarkan Pancasila

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan

cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
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tanggung jawab pada negara dan bangsa

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau

temuan orisinal orang lain

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas

pekerjaan di bidang keahliannya cara mandiri

10) Menginternalisasi semnagat kemandirian,

kejuangan, dan kewirausahaan

2 Keterampilan Umum (KU)

Setiap lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

memiliki keterampilan kerja secara umum

sebagaimana berikut:

Lampiran

Permenristekdikti

Nomor

44 Tahun 2015

tentang

Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

dan Asosiasi program

studi guru PAUD

LPTK PTM

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,

sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerap-kan nilai humaniora yang sesuai

dengan bidang keahliannya

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu,

dan terukur;

3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi

yang memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik

seni
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4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman

perguruan tinggi

5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam

konteks penyelesaian masalah di bidang

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi

dan data

6) Mampu memelihara dan mengembangkan

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil

kerja kelompok dan melakukan supervisi serta

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

tanggung jawabnya

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran

secara mandiri

9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan,

mengamankan, danmenemukan kembali data untuk

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

3 Keterampilan Khusus (KK)

Setiap lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

memiliki keterampilan kerja secara khusus

sebagaimana berikut:

Lampiran

Permenristekdikti

Nomor

44 Tahun 2015

tentang

Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

dan Asosiasi

program studi

guru PAUD LPTK

1) Mampu memecahkan permasalahan pembelajaran

AUD yang sederhana melalui pendekatan saintifik

2) Menguasai materi ke-PAUD-an secara kreatif,

inovatif dan kontekstual yang mendukung tugas

profesionalnya sebagai pendidik baik pada tingkat
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PTMnasional maupun internasional

3) Mampu memecahkan permasalahan

kelembagaan/PAUD, merencanakan dan

mengembangkan PAUD melalui pendekatan yang

berorientasi nilai-nilai Islami, logis dan

komperehensif, kreatif dan inovatif

4) Menguasai teori kewirausahaan berbasis ke-

PAUD-an

5) Menguasai konsep teoritis bidang penelitian

pendidikan dan mampu menerapkannya dalam

menyelesaikan masalah PAUD

6) Mampu merencanakan, menerapkan, mengelola,

dan melakukan assessmen perkembangan anak

usia dini, yang berorientasi pada kecakapan hidup

(life skill) dan nilai-nilai kemuhammadiyahan

7) Memiliki kemampuan managerial dalam

penyelenggaraan PAUD (mampu melakukan

supervisi di PAUD dan mengembangkan bentuk

kerjasama dengan stakeholder)

8) Memiliki jiwa kepemimpinan dan

entrepreneurship

9) Mampu mengembangkan dan

mengimplementasikan bidang kewirausahaan

berbasis PAUD

10)Mampu merencanakan, melaksanakan,

mempublikasikan, dan memanfaatkan hasil

penelitian

11)Menguasai secara aktif penggunaan berbagai

sumber belajar, media pembelajaran berbasis

IPTEK

12)Menguasai dasar-dasar teori kelembagaan untuk

merencanakan, menerapkan, mengelola,

memecahkan masalah organisasi, serta tata kelola



19

di PAUD

13)Menguasai materi lembaga PAUD secara kreatif,

inovatif dan kontekstual yang mendukung tugas

profesionalnya sebagai pendidik baik pada tingkat

nasional maupun internasional

14)Memiliki jiwa kepemimpinan dan

enterpreunership dibidang ke-PAUD-an

4 Penguasaan Pengetahuan (P)

Setiap lulusan program studi Pendidikan Guru PAUD

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

memiliki pengetahuan sebagaimana berikut:

Lampiran

Permenristekdikti

Nomor

44 Tahun 2015

tentang

Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

dan Asosiasi

program studi guru

PAUD LPTK PTM

1) Mampu merencanakan, menerapkan, mengelola,

melakukan assessment pembelajaran yang

berorientasi pada kecakapan hidup (lifeskill) sesuai

dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan

2) Mampu memecahkan permasalahan pendidikan

dan pembelajaran melalui teknik pembelajaran

yang relevan dengan pendekatan scientific

3) Menguasai secara aktif penggunaan berbagai

sumber belajar media pembelajaran berbasis

IPTEK

4) Menguasai materi lembaga PAUD secara kreatif,

inovatif, dan kontekstual yang mendukung tugas

profesionalnya sebagai pengelola baik pada tingkat

nasional maupun internasional

5) Mampu merencanakan, dan menerapkan penelitian

PAUD

6) Mampu memecahkan permasalahan pendidikan

dan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian

7) Menguasai secara aktif penggunaan berbagai

sumber belajar, media pembelajaran berbasis

IPTEK untuk melaksanakan penelitian
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8) Menguasai konsep teoritis bidang penelitian

pendidikan dan mampu menerapkannya dalam

menyelesaikan masalah PAUD

9) Mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil

penelitian

10) Mampu memberikan alternative solusi berdasarkan

hasil penelitian

11) Mampu melaksanakan dan mempertanggung-

jawabkan pekerjaannya sendiri sebagai tenaga

pendidik PAUD di lingkungan masyarakat pada

umumnya dan lingkungan Muhammadiyah pada

khususnya

G. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau metode

yang berfokus kepada mahasiswa, yaitu penekanan diberikan pada keterlibatan mahasiswa

dalam proses belajar. Dosen mempersiapkan mahasiswa agar dapat bekerja secara mandiri

dan interaksi sesama mahasiswa dan melatih mereka dalam keterampilan-keterampila

yang dibutuhkan. Agar standar kompetensi profesional guru dapat dicapai dengan baik

maka proses pembelajaran yang diterapkan pada program studi Pendidikan Guru Paud di

samping untuk maksud penguasaan pengetahuan bidang keilmuan dan teknologi (hard

skills), juga mengedepankan pembentukan life skills dan soft skills. Oleh karena itu,

pembelajaran dirancang melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a) Proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk memfasilitasi penguasa perangkat

kompetensi guru yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang harus

dikuasai oleh lulusan, meliputi: mengkaji, berlatih, dan menghayati isi dan proses

yang relevan dan senantiasa mengacu kepada pencapaian kompetensi / sub-

kompetensi yang telah ditetapkan pada program S-1 Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD).

b) Pembentukan pengetahuan serta pemahaman (deep understanding) dilakukan melalui

pendekatan utama problem solving, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman

mengkonstruksi pengalaman belajarnya melalui berbagai modus yang memungkinkan

mahasiswa untuk (i) mengintegrasikan perolehan pengetahuan, (ii) memperluas dan



21

memperdalam pengetahuan, serta (iii) penerapan pengetahuan secara bermakna dalam

berbagai konteks otentik.

c) Penguasaan life skills yang meliputi: keterampilan berpikir kreatif, membuat keputusan,

memecahkan masalah, belajar bagaimana belajar, bekerjasama, mengelola diri,

dipandang sebagai dampak pengiring (nurturant effects) sehingga dicakup secara

inklusif dalam proses pembelajaran.

d) Dampak pengiring yang berupa kemampuan menghayati nilai dan sikap yang melekat

pada profesi sebagai Guru dibentuk melalui pemahaman tentang kode etik guru,

pembiasaan regulasi, dan pembiasaan untuk melakukan refleksi nilai dan sikapnya.

Dampak ini tidak dapat dibentuk dan diakses sesegera mungkin, karena lebih bersifat

on-going transactional decisions dengan konteks kerjanya.

e) Pembentukan penguasaan kompetensi profesional Guru diselenggarakan melalui

magang yang merupakan muara dari Program Pendidikan Profesional Guru

Terintegrasi, yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program tersebut untuk

menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang diperoleh

dari semua mata kuliah kedalam kehidupan dan proses pembelajaran di sekolah yang

telah dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan bersama lembaga sebagai konteks

tugas. Magang dilakukan secara bertahap dan dibimbing oleh para dosen pembimbing

dan guru pamong.

f) Pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui program Pengabdian Kepada

Masyarakat Pendidikan (KPMdik) yang merupakan cara yang terintegrasi dengan

masyarakat sehingga mahasiswa dapat langsung melakukan pengabdian dan di

masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan tujuan KKNI.

H. Sistem Penilaian

Sistem penilaian dilakukan dengan mengikuti peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

dimanaPenilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian; (b)

teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan

penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

a. Prinsip penilaian program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Prinsip

penilaian PG PAUD mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian

yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan
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b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian

yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil

belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang

didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta

bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akun tabel

merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria

yang jelas, disepakati pada awalkuliah, dan dipahami oleh mahasiswa serta

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak

Usia Dini

- Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, teslisan,

dan angket.

- Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

- Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilanumum, dan keterampilan khusus

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen

penilaian

- Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen

penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian Program Studi PG PAUD

(1) Mekanisme penilaian, terdiri atas:

 menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai

dengan rencana pembelajaran;

 melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

 memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa dan

 mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara

akun tabel dan transparan.
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(2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas

atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian

nilai akhir.

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian

bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan Penilaian program studi PG PAUD

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf

dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran

(2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu

b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan

mahasiswa

c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan

pemangku kepentingan yang relevan.

e. Pelaporan Penilaian program studi PG PAUD:

 Menilai mahasiswa apakah telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan.

 Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100 dengan batas kelulusan 60.

Nilai akhir dikoneverike dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang

standard anbobotnya ditetapkan sebagai berikut.

Skor (Skala 0 –100) Nilai Keteraangan

KelulusanHuruf Angka

>=80,0 – 100 A 4,00 Lulus

77,5- <80,0 A- 3,75 Lulus

75,0 -<77,5 AB 3,50 Lulus

72,5 - <75,0 B+ 3,25 Lulus

70,0 - <7,25 B 3,00 Lulus

67,5 - <70,0 B- 2,75 Lulus

65,0 - < 67,5 BC 2,50 Lulus

62,5 - <65,0 C+ 2,25 Lulus

60,0 - <62,5 C 2,00 Lulus

57,5 -<60,0 C- 1,75 Tidak Lulus

55,0 - <57,5 CD 1,50 Tidak Lulus
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52,5 - <55,0 D+ 1,25 Tidak Lulus

50,0 - < 52,5 D 1,00 Tidak Lulus

<50,0 E 0,00 Tidak Lulus

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai

dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap

semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian

pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi

kumulatif (IPK).Indeksprestasi semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil dalam satu semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) program studi PG PAUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks

prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika

akademik.

f. Kelulusan Penilaian program studi PG PAUD:

(1)Mahasiswa program studi PG PAUD dinyatakan lulus apabila telah menempuh

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan

yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih

besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

(2)Kelulusan mahasiswa dari program studi PG PAUD dinyatakan dengan predikat

memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai

indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00

(tiga koma nol);

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai

dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
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Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat

keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan
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I. KURIKULUM DAN PERKULIAHAN

1) KANDUNGAN ELEMEN KURIKULUM

Profil

Lulusan

Capaian Belajar

Prodi

Elemen Kurikulum

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

Pendidik - Pendidik, fasilisator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi

Ke PAUD-an yang baik, memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk

mengikuti perkembangan ilmu PAUD dan pembelajarannya

- Memiliki jiwa kepemimpinan dan enterpreneurship

- Memiliki kemampuan managerial dalam penyelenggaraan PAUD (mampu melakukan

supervisi di PAUD dan mengembangkan bentuk kerjasama dengan stakeholder)

Menguasai materi Ke-PAUD-an secara kreatif, inovatif dan kontekstual yang mendukung

tugas profesionalnya sebagai pendidik baik pada tingkat nasional maupun internasional

√ √ √ √ √ √

Pengembang

Media

- Penghasil produk-produk media PAUD

- Menguasai secara aktif penggunaan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis

IPTEK untuk melaksanakan penelitian

- Mampu memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran melalui teknik

pembelajaran yang relevan dengan pendekatan saintifik

√ √ √ √ √

Pengelola

Lembaga

- Pengelola lembaga/satuan pendidikan

- Mampu memupuk jiwa kepemimpinan terhadap diri sendiri dan lingkungan sosialnya

√ √ √
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Peneliti - Pengkaji permasalahan pendidikan PG PAUD dan mempublikasikan hasilnya dalam forum

ilmiah

- Mampu menganalisa perkembangan PAUD di masyarakat guna menentukan strategi yang

relevan terhadap penyelesaian masalah.

- Mampu menumbuhkan rasa kepedulian kepada fenomena pentingnya PAUD di masyarakat

- Mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berdasar teoritis dan penelitian terhadap

fenomena PAUD di masyarakat.

- Mampu memberikan alternatif solusi berdasarkan hasil penelitian

√ √ √ √ √

Elemen Kurikulum

(1). Nasionalisme dan Karakter bangsa(Kepribadian)

(2). Penguasaan Akademik khususnya tentang pendidikan Anak Usia Dini

(3). Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknolog, Seni dan/ atau Olah raga (4).

Kemampuan dan KeterampilanBerkarya

(5). Sikap dan Perilaku berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai

(6). Penguasaan Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya
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J. PEMBENTUKAN MATAKULIAH
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K. SEBARANMATAKULIAH PERSEMESTER

Smt

Kode

MK/

Blok

Nama

MK/Blok

Bobot

SKS

Teori Praktik
Kelengkapan

Departemen/

Bagian/

Fak

PenyelenggaraDes-

kripsi
Silabus RPS

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

I

PAUD1101 AIK I 1 1 0 √ √ √ UPM
PAUD1102 Bahasa Arab 2 1 1 √ √ √ UPM
PAUD1103 PKHS 2 2 0 √ √ √ UPM
PAUD1104 Bahasa Indonesia 2 2 0 √ √ √ UPM
PAUD1105 Bahasa Inggris 2 2 0 √ √ √ UPM
PAUD1106 Pendidikan Pancasila 2 2 0 √ √ √ UPM
PAUD1210 Filsafat Pendidikan 2 2 0 √ √ √ UPM

PAUD1108 Perkembangan Seni
dan Motorik 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD1109 Ketrampilan
Bercerita 3 3 0 √ √ √ Prodi

PAUD1110 Konsep Dasar
PAUD 2 2 0 √ √ √ Prodi

Total 20 19 1

II

PAUD1201 AIK II 1 1 0 √ √ √ UPM

PAUD1202
Psikologi
Perkembangan
Anak Usia Dini

2
1

1 √ √ √ Prodi

PAUD1203 Perkembangan
Anak Usia Dini 2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD1204 Permasalahan
Anak Usia Dini 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD1205 Bermain dan
teknik permainan 2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD1206 Pendidikan Seni
Tari 3 1 2 √ √ √ Prodi

PAUD1207 English for Earlier
childhood 2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD1208 Pendidikan Inklusi 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD1209 Pendidikan Seni
Rupa 2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD 1210 Penjaskesrek 3 1 2 √ √ √ Prodi
PAUD1107 PKN 2 2 0 √ √ √ Prodi

Total 23 14 9
III PAUD2301 Kemuhammadiyahan 1 1 0 √ √ √ UPM
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PAUD2302 Kesehatan dan Gizi
Anak

2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2303 Psikologi Pendidikan 2 2 0 √ √ √ Prodi
PAUD2304 Pendidikan Seni

Musik
3 1 2 √ √ √ Prodi

PAUD2305 Kreativitas dan
Keberbakatan

2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2306 Perlindungan Anak 2 2 0 √ √ √ Prodi
PAUD2307 Perkembangan

Sosial Emosi
2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2308 Perkembangan
Kecakapan Hidup

2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2309 Perkembangan Nilai
Agama Moral

2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2310 Alat Peraga Edukatif 2 1 1 √ √ √ Prodi
Total 20 17 3

IV

PAUD2401 AIK IV 1 1 0 √ √ √ UPM

PAUD2402
Bimbingan
Konseling 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2403
Perkembangan
Bahasa 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2404
Kurikulum dan
Pembelajaran 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2405

Metode
Pengembangan
Terpadu Budaya 3

3 0 √ √ √ Prodi

PAUD2406
Pengembangan
Bahan Ajar 2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD2407

Metode
Pengembangan
Terpadu Sains 3

1 2 √ √ √ Prodi

PAUD2408

Metode
Pengembangan
Terpadu Sosial 2

2 0 √ √ √ Prodi

PAUD2409
Model Pembelajaran
AUD 2 2 0 √ √ √ Prodi

Total 19 16 3

V

PAUD3501 Magang 1 1 1 0 √ √ √ Prodi
PAUD3502 Komputer 2 1 1 √ √ √ UPM
PAUD3503 Teknik Analisis Data 3 2 1 √ √ √ Prodi
PAUD3504 Evaluasi

Perkembangan Anak
2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3505 Penulisan Karya
ilmiah

3 2 1 √ √ √ UPM

PAUD3506 Pengenalan
Kemampuan Baca
Tulis

3
2 1 √ √ √ Prodi
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PAUD3507 Modifikasi Perilaku 2 2 0 √ √ √ Prodi
PAUD3508 Perencanaan

Pembelajaran PAUD
2 1 1 √ √ √ Prodi

PAUD3509 Media Pembelajaran
PAUD

3 1 2 √ √ √ Prodi

Total 20 14 7

VI

PAUD3601 Magang 2 1 1 0 √ √ √ UPM
PAUD3602 Micro Teaching 3 1 2 √ √ √ Prodi

PAUD3603
Metode Penelitian
Pendidikan 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3604
Manajemen
Pendidikan AUD 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3605
Deteksi Dini
Tumbuh Kembang 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3606 Program PAUD 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3607
Profesi Pendidik
PAUD 3 3 0 √ √ √ Prodi

PAUD3608

Pendidikan Sains
dan Teknologi
Untuk Anak* 2

2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3609
Analisis Kebijakan
PAUD* 2 2 0 √ √ √ Prodi

PAUD3610 Pengasuhan Anak 2 2 1 √ √ √ Prodi
Total 21 19 3

VII

PAUD4701 Enterpreunershif
PAUD

2 0 0 √ √ √ UPM

PAUD4703 Kuliah Pengabdian
Masyarakat

4 0 4 √ √ √ UPM

PAUD4704 Praktik Mengajar 3 0 3 √ √ √ Prodi
PAUD4705 Pengembangan

Literasi AUD
2 1 1 √ √ √ Prodi

Total 11 1 8

VIII PAUD4801 Seminar 2 0 2 √ √ √ UPM
PAUD4802 Skripsi 6 0 6 √ √ √ UPM

Total 8 0 8
Total 143 100 42

L. DESKRIPSI MATAKULIAH

1. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) I

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan yang

berkaitan dengan Aqidah, Tauhid, Rukun Iman, Penyakit-penyakit akidah dan ahlaq dalam

kehidupan ber-Islam, serta Akhlaq. Materi perkuliahan yang disampaikan dimaksudkan

sebagai upaya untuk memperteguh dan memperkokoh aqidah, menghindarkan serta

mempertahankan diri dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara meningkatkan keimanan
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dan mengaplikasikan keimanan tersebut dalam kehidupan nyata.Materi yang diberikan dalam

mata kuliah AIK I tingkat mubtadiin diformat sesuai dengan potensi kemampuan mahasiswa

yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa yang

mengikuti perkuliahan AIK I ini diharapkan tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga

sekaligus dapat mengembangkan kemampuannya dan mampu menghayati dan

mengaplikasikan seluruh materi perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) II

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan yang

berkaitan dengan ibadah mahdahdan hukum muammalah. Materi perkuliahan yang

disampaikan berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, qurban, aqiqah, hukum pernikahan,

perbankan syari’ah, lembaga keuangan dalam Islam.Materi yang diberikan dalam mata kuliah

AIK II tingkat mubtadiin diformat sesuai dengan potensi kemampuan mahasiswa yang

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa yang

mengikuti perkuliahan AIK II ini diharapkan tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga

sekaligus dapat mengembangkan kemampuannya dan mampu menghayati dan

mengaplikasikan seluruh materi perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) III

Pembelajaran al-Islam dan Kemuhammdiyahan III didesain untuk memberikan penguatan dan

pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan usaha menyelaraskan antara kemampuan

dalam menggunakan logika (akal) dalam memahami wahyu sebagai pembimbing kerja akal

dalam kehidupan ber-Islam. Materi perkuliahan yang disampaikan berkaitan dengan

kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, Ilmu pengetahuan dalam Islam, membahas Prinsip-

prinsip Islam tentang sains dan teknologi, Prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi, Prinsip-

prinsip Islam tentang geografi, Prinsip-prinsip Islam tentang hukum, Prinsip-prinsip Islam

tentang pendidikan, Prinsip-prinsip Islam tentang kesehatan, Prinsip-prinsip Islam tentang

farmasi dan genetika, Prinsip-prinsip Islam tentang gender, dan Prinsip-prinsip Islam tentang

demokrasi.

4. Kemuhammadiyahan

Pembelajaran kemuhammadiyahandidesain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

tentang keberadaan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan
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yang ada di Indonesia. Materi perkuliahan yang disampaikan berkaitan dengan sejarah dan

latar belakang berdirinya organisasi, MKCM, Pandangan Hidup Muhammadiyah, Struktur

Organisasi, dan Organisasi otonom yang berada dibawah Muhammadiyah.

5.Bahasa Indonesia

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep, dasar-dasar keterampilan menulis, karangan

ilmiah dan menerapkannya dalam penulisan. Materi mata kuliah ini meliputi: bahasa sebagai

sarana komunikasi karangan ilmiah, ragam bahasa ilmiah, kata, istilah, definisi perencanaan

karangan pengembangan karangan ilmiah dengan memperhatikan pengembangan paragraf,

keefektifan kalimat, pilihan kata, penalaran dalam karangan, tatatulis, ejaan, teknik-teknik notasi,

dan teknik penulisan ilmiah.

6. English for Specific Purpose (ESP)

ESP adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa di

bidang Bahasa Inggris yang berkaitan langsung dengan profesionalitas sebagai guru PAUD.

Materi pembelajaran meliputi pilihan kata, idiom, kalimat efektif, karangan, dan berbagai

literature yang berhubungan dengan materi paud, baik yang menyangkut perkembangan

kognitif, psikomotorik, afektif dan sebagainya.

7. Komputer

Mata kuliah ini menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan perangkat komputer.

Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan software, hardware,

brainware, dan management file.

8. Perkembangan Anak Usia Dini

Materi perkuliahan meliputi telaah hakekat pendidikan anak usia dini yang mencakup:

pengertian, tujuan, fungsi dan prinsip pengembangan AUD, lingkup pendidikan usia dini

berdasarkan pendekatan, kebijakan dan pendekatan kebijakan dan pendekatan analisis teori:

model-model penyelenggaraan pengembangan AUD lintas departemen dan LSM, telah konsep

pengembangan AUD secara terpadu

9.Metodologi Penelitian Pendidikan

Perkuliahan membahas cara dan prosedur membuat usulan penelitian, melaksanakan

penelitian, menulis hasil/laporan penelitian. Keterampilan merumuskan berbagai unsur dalam

penelitian secara sistematik meliputi proses memilih dan merumuskan masalah, merumuskan

hipotesis dan pertanyaan penelitian, desain penelitian, penentuan populasi dan sample,

pembuatan instrumen penelitian, mengolah dan menafsirkan data, merumuskan kesimpulan

dan saran penelitian serta memilih dan menggunakan model-model penelitian pendidikan baik
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di luar maupun di dalam kelas.

10. Ilmu Kewarganegaraan

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan mnganalisis peran warga

negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cakupannya

meliputi : Konsep, tujuan, ruanglingkup, sasaran dan pendekatan Ilmu Kn, Hubungan Warga

Negara dengan Demokrasi, Pemahaman Warga Negara tentang Konstitusi, Hak Asasi

Manusia dan Hak Warga Negara Menuju Warga Negara yang Bertanggung Jawab, Partisipasi

warga Negara melalui Partai Politik, Warga Negara dan Masalah – masalah Kontemporer,

Karakter Warga Negara dalam Masyarakat Demokratis.

11. Magang I

Melakukan observasi tentang kultur sekolah, mengamati hubungan sosial antara warga

sekolah, kepala sekolah dengan guru dan karyawan serta peserta didik, guru dengan karyawan

dan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, mengamati hubungan antar warga sekolah

dengan komite sekolah, mengamati hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat

sekitar dan orang tua murid. Mengamati sikap siswa terhadap kepala sekolah, guru, karyawan

dan para tamu sekolah. Mengamati pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler dan non kurikuler

melalui hubungan antar warga sekolah. Observasi kompetensi dasar pedagogik, kepribadian

dan sosial. Memperkuat pemahaman tentang karakter peserta didik.

12. Magang II

Melakukan pengamatan silabus dan RPP yang dimiliki oleh guru, kegiatan belajar mengajar

guru dengan siswa, strategi, media dan evaluasi pembelajaran yang digunakan guru, telaah

kurikulum yang digunakan oleh sekolah serta pengembangan RPP, bahan ajar dan asesmen.

13. Magang III

Belajar melalui pengalaman nyata dengan melakukan proses belajar-mengajar di sekolah

dengan tujuan memperkaya wawasan keilmuan PAUD.

14. Kurikulum dan Pembelajaran

Mata kuliah ini mengkaji pelbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan

kurikulum PAUD. Mata kuliah ini berfungsi membekali mahasiswa calon guru anak usia dini

dengan pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang hakikat PAUD, hakikat

kurikulum PAUD yang meliputi landasan, komponen, prinsip-prinsip pengembangan

kurikulum PAUD; standar kompetensi PAUD, makna dan prinsip pembelajaran di PAUD,

berbagai model dan metode pembelajaran di PAUD; pengelolaan pembelajaran di PAUD; dan
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penilaian pembelajaran di PAUD; mengkaji kondisi pengembangan PAUD unggulan yang

ada disekitarnya, mengkaji peran dan tanggung jawab guru dalam pengembangan kurikulum

PAUD. Mata kuliah Kurikulum PAUD diarahkan untuk membantu mahasiswa

mengembangkan kurikulum atau berbagai program kegiatan pengembangan pada lembaga

pendidikan pra sekolah yakni pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Taman

Penitipan Anak. Pengembangan kurikulum tersebut dilakukan dengan cara menjabarkan

rambu-rambu menu pembelajaran generik untuk Kelompok Bermain ke dalam bentuk

operasional. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa melakukan kajian tentang

hakikat kurikulum dan pengembangan kurikulum, Developmentally Appropriate Practice

(DAP) pada anak usia dini, kurikulum KB dan TPA berbasis kompetensi, kurikulum alternatif

dan kurikulum kreatif untuk anak usia 3-6 tahun, bermain sebagai sarana dalam kegiatan

pengembangan pada Kelompok Bermain, konsep dasar pengembangan kurikulum,

kompetensi, metode, strategi dan asesmen dalam kegiatan pengembangan pada TK, KB dan

TPA, dan rancangan kegiatan pengembangan untuk TK, KB dan TPA.

15. Micro Teaching

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar micro teaching, kemampuan dasar mengajar,

kemampuan menyusun rencana pembelajaran serta kemampuan melaksanakan proses

pembelajaran sesuai bidang yang diampu, kemampuan memperbaiki keterampilan mengajar.

16. Psikologi Perkembangan AUD

Dalam perkuliahan ini, dibahas konsep dasar psikologi perkembangan, prinsip-prinsip

perkembangan, pendekatan dalam psikologi perkembangan, perkembangan janin pada masa

pre-natal, perkembangan fisik dan motorik anak bayi usia 0-2 tahun, perkembangan fisik dan

motorik anak usia 2-4 tahun, perkembangan fisik dan motorik anak usia 4-6 tahun,

perkembangan kognitif anak usia 0-2 tahun, perkembangan kognitif anak usia 2-4 tahun,

perkembangan kognitif anak usia 4-6 tahun, perkembangan bahasa anak usia 0-2 tahun,

perkembangan bahasa anak usia 2-4 tahun, perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun, dan

implikasi perkembangan fisik-motorik, kognitif dan bahasa terhadap pendidikan anak usia

dini.

17. English for Early Childhood

Mata kuliah ini memberikan konsep bagaimana mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia
dini. Ketrampilan yang diajarkan meliputi ketrampilan mengucapkan kata dalam bahasa Inggris,
mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan komponen bahasa pendukung
ketrampilan berbahasa yang diajarkan adalah kosa kata dan tata bahasa. Seluruh ketrampilan
dan komponen berbahasa tersebut disajikan dalam setiap pertemuan secara terintegrasi agar
mahasiswa benar- benar memiliki kemampuan yang mumpuni setelah lulus.
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18. Psikologi Pendidikan

Matakuliah ini membahas tentang: sifat dan hakekat kejiwaan manusia; pertumbuhan dan
perkembangan; hereditas dan lingkungan; intelegensi; tinjauan psikologis tentang belajar; dan
pemikiran ke arah aplikasi psikologi belajar. Mahasiswa mampu memahami latar belakang
mengapa di sekolah membutuhkan psikologi pendidikan, memahami psikologi pendidikan dan
mampu menerapkan keilmuan psikologi di sekolah.

19. Filsafat Pendidikan
Filsafat yang memberikan landasan pada teori dan praktik pendidikan disebut dengan Filsafat
Pendidikan. Oleh karena itu, calon pendidik, melalui Filsafat Pendidikan, dibantu
memperoleh bekal-bekal dasar yang terkait dengan memahami, menjalankan, dan
memecahkan berbagai persoalan dalam pendidikan secara filosofis meliputi hakikat
pendidikan, manusia, aliran dan pemikiran filsafat pendidikan, serta praktek pendidikan di
Indonesia dalam ditinjau dari filsafat pendidikan. Mata kuliah ini bersama mata kuliah Ilmu
Pendidikan berperan membantu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang landasan dan teori
pendidikan secara filosofis.

20. BERMAIN DAN PERMAINAN ANAK USIA DINI
Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan dalam menerapkan bermain dan penggunaan
permainan yang sesuai dengan karakteristik anak TK. Mata kuliah ini membekali mahasiswa
dengan berbagai hal yang berkaitan dengan bermain dan permainan yang mencakup batasan
tentang bermain, macam-macam permainan, manfaat bermain, bermain dan kreativitas dalam
belajar, ide permainan kreatif, aktivitas permainan, konsep belajar terpadu berdasarkan
permainan, serta menuntut mahasiswa menerapkan di dalam kegiatan pengembangan di TK.
Pengalaman belajar yang harus dilalui oleh mahasiswa mengkaji materi serta mencoba
menerapkan materi yang telah dikuasai.

21.PENDIDIKAN SENI MUSIK ANAK USIA DINI
Dalam perkuliahan ini membahas tentang pengetahuan dasar musik anak, mengenal alat musik
perkusi dan melodi sederhana, unsur dasar musik, pengenalan ritmik, konsep dasar karya musik,
model pembelajaran musik anak, karya musik anak.
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M. Matriks bahan kajian.

Jelaskan visi keilmuan dan keunikan program studi dan kemudian tuliskan bahan kajian yang diturunkan dari dan relevan dengan

capaian pembelajaran dan mendukung visi keilmuan dan keunikan program studi seperti pada contoh tabel berikut:

Visi Keilmuan Program Studi PG PAUD

Pada tahun 2030, menjadi program studi yang terkemuka dan bermutu di wilayah Papua dan Papua Barat dalam pengembangan dan

penerapan IPTEKS di bidang pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam serta berjiwa kewirausahaan berbasis pariwisata

Keunikan Program Studi PG PAUD

Program Studi PG PAUD Universitas Pendidikan Muhammadiyah warna khas yang tidak dimiliki oleh Program Studi sejenis, yaitu

menciptakan pendidik yang tidak hanya kemampuan keilmuan, tetapi juga memiliki soft skillyang didukung oleh mata kuliah PKHS dari

Unicef dan diagnosis anak yang terkait bidang PAUD yang didukung dengan mata kuliah enterpreneur.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi PG PAUD dilaksanakan dengan metode student-centered learning yang melibatkan

seluruh elemen sivitas akademika di Program Studi PG PAUD untuk berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan akademik,

pengetahuan praktis di bidang keilmuan PAUD maupun kepemimpinan serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan

dan pengembangan praktik PAUD di Indonesia.

Tabel 5.3.

Contoh Matriks Bahan Kajian

No

Profil

Lulusan

Deskripsi Capaian Pembelajaran

Aspek

Sikap

Aspek

Pengetahuan

Aspek Keterampilan (Umum

dan Khusus)

Penciri

Nasional

Penciri

Program

Penciri

Institusi

Penciri

Program

Penciri

Institusi

Penciri

Nasional
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Studi Studi

1

Pendidik - Pendidik, fasilisator pembelajaran

kreatif, inovatif yang mendidik

dengan penguasaan materi Ke

PAUD-an yang baik, memiliki

kemampuan menggunakan

teknologi informasi untuk

mengikuti perkembangan ilmu

PAUD dan pembelajarannya

- Memiliki jiwa kepemimpinan dan

enterpreneurship

- Memiliki kemampuan managerial

dalam penyelenggaraan PAUD

(mampu melakukan supervisi di

PAUD dan mengembangkan

bentuk kerjasama dengan

stakeholder)

- Menguasai materi Ke-PAUD-an

secara kreatif, inovatif dan

kontekstual yang mendukung tugas

profesionalnya sebagai pendidik

baik pada tingkat nasional maupun

√

√

√ √

√
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internasional

2

Pengembang

Media

- Penghasil produk-produk media

PAUD

- Menguasai secara aktif penggunaan

berbagai sumber belajar, media

pembelajaran berbasis IPTEK

untuk melaksanakan penelitian

- Mampu memecahkan permasalahan

pendidikan dan pembelajaran

melalui teknik pembelajaran yang

relevan dengan pendekatan saintifik

√ √ √ √ √ √

3

Pengelola

Lembaga

- Pengelola lembaga/satuan

pendidikan

- Mampu memupuk jiwa

kepemimpinan terhadap diri sendiri

dan lingkungan sosialnya

√ √ √ √ √

4

Peneliti - Pengkaji permasalahan pendidikan

PG PAUD dan mempublikasikan

hasilnya dalam forum ilmiah

- Mampu menganalisa perkembangan

PAUD di masyarakat guna

√ √ √ √ √ √
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menentukan strategi yang relevan

terhadap penyelesaian masalah.

- Mampu menumbuhkan rasa

kepedulian kepada fenomena

pentingnya PAUD di masyarakat

- Mampu memberikan sumbangan

pemikiran yang berdasar teoritis

dan penelitian terhadap fenomena

PAUD di masyarakat.

- Mampu memberikan alternatif

solusi berdasarkan hasil penelitian

Catatan:

1. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu,

atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan

pengetahuan/ bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.

2. Tuliskan nama bahan kajian pada kolom yang tersedia.

3. Beri tanda √ pada kolom bahan kajian yang terkait dengan capaian pembelajaran.

4. Tabel sebaiknya dibuat dengan orientasi melintang atau landscape
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N. Matriks mata kuliah.

Tuliskan nama mata kuliah yang mengait dengan bahan kajian yang membangun 4 (empat) domain capaian pembelajaran, yaitu (1) sikap,

(2) keterampilan umum, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan khusus pada tabel berikut:

Tabel 5.4.

Matriks Kaitan Bahan Kajian dengan Capaian Pembelajaran
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Catatan: 1. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai

2. Tabel dapat dibuat dengan orientasi melintang/landscape

Tabel 5.6

Bobot SKS Mata Kuliah

No Nama Mata Kuliah Keluasan

(KL)

Kedalaman

(KD)

Beban

(B)

Sks

1 AIK I 29 1 29 1,05824
≈

1

2 Bahasa Arab 30 2 60 2,18945 ≈ 2

3 PKHS 31 2 62 2,26243 ≈ 2

4 Bahasa Indonesia 31 2 62 2,26243 ≈ 2

5 Bahasa Inggris 31 2 62 2,26243 ≈ 2

6 Pendidikan Pancasila 20 3 60 2,18945 ≈ 2

7 Filsafat Pendidikan 30 2 60 2,18945 ≈ 2

8 Perkembangan Seni dan
Motorik

18 3 54 1,97051 ≈ 2

9 Ketrampilan Bercerita 20 4 80 2,91927 ≈ 3

10 Konsep Dasar PAUD 30 2 60 2,18945 ≈ 2

11 AIK II 33 1 33 1,2042 ≈ 1

12
Psikologi

Perkembangan AUD
18 3 54 1,97051

≈ 2

13 Perkembangan AUD 18 3 54 1,97051 ≈ 2

14 Permasalahan AUD 18 3 54 1,97051 ≈ 2

15
Bermain dan teknik

permainan
18 3 54 1,97051

≈ 2

16 Pendidikan Seni Tari 17 5 85 3,10172 ≈ 3

17
English for earlier

childhood education
18 3 54 1,97051

≈ 2

18 Pendidikan Inklusi 18 3 54 1,97051 ≈ 2

19 Pendidikan Seni Rupa 17 3 51 1,86103 ≈ 2

20 Penjaskesrek 18 5 90 3,28418 ≈ 3

21
PKN

19 3 57
2,07998

=2
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22 Kemuhammadiyahan 33 1 33 1,2042 ≈ 1

23
Kesehatan dan Gizi

Anak
20 3 60 2,18945

≈ 2

24 Psikologi Pendidikan 20 4 80 2,91927 ≈ 3

25 Pendidikan Seni Musik 17 5 85 3,10172 ≈ 3

26
Kreativitas dan

Keberbakatan
18 3 54 1,97051

≈ 2

27 Perlindungan Anak* 18 3 54 1,97051 ≈ 2

28
Perkembangan Sosial

Emosi
18 3 54 1,97051

≈ 2

29
Perkembangan

Kecakapan Hidup
18 3 54 1,97051

≈ 2

30
Perkembangan Nilai

Agama Moral
18 3 54 1,97051

≈ 3

31 AIK IV 33 1 33 1,2042 ≈ 1

32 Bimbingan Konseling 20 3 60 2,18945 ≈ 2

33 Perkembangan Bahasa 18 3 54 1,97051 ≈ 2

34
Kurikulum dan

Pembelajaran
18 3 54 1,97051

≈ 2

35
Metode Pengembangan

Terpadu Budaya
19 4 76 2,77331

≈ 3

36
Pengembangan Bahan

Ajar
18 3 54 1,97051

≈ 2

37
Metode Pengembangan

Terpadu Sains
18 3 54 1,97051

≈ 3

38
Metode Pengembangan

Terpadu Sosial
18 3 54 1,97051

≈ 2

39
Model Pembelajaran

AUD
18 3 54 1,97051

≈ 2

40 Magang 1 33 1 33 1,2042 ≈ 1

41
Komputer

27 2 54
1,97051

≈ 2

42 Teknik Analisis Data 15 6 90 3,28418 ≈ 3
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43
Evaluasi Perkembangan

Anak
20 3 60 2,18945

≈ 2

44 Penulisan Karya ilmiah 17 5 85 3,10172 ≈ 3

45
Pengenalan

Kemampuan Baca Tulis
17 5 85 3,10172

≈ 3

46 Modifikasi Perilaku 18 3 54 1,97051 ≈ 2

47
Perencanaan

Pembelajaran PAUD
18 3 54 1,97051

≈ 2

48
Media Pembelajaran

AUD
18 5 90 3,28418

≈ 3

49 Magang 2 33 1 33 1,2042 ≈ 1

50 Micro Teaching 18 5 90 3,28418 ≈ 3

51 Penelitian Pendidikan 18 3 54 1,97051 ≈ 2

52
Manajemen Pendidikan

AUD
18 3 54 1,97051

≈ 2

53
Deteksi Dini Tumbuh

Kembang
18 3 54 1,97051

≈ 2

54 Program PAUD 18 3 54 1,97051 ≈ 2

55 Profesi Pendidik PAUD 20 4 80 2,91927 ≈ 3

56
Pendidikan Sains dan

Teknologi Untuk Anak*
18 3 54 1,97051

≈ 2

57
Analisis Kebijakan

PAUD*
15 4 60 2,18945

≈ 2

58 Pengasuhan Anak 18 3 54 1,97051 ≈ 2

59 Enterpreunershif PAUD 20 3 60 2,18945 ≈ 2

60
Kuliah Pengabdian

Masyarakat (KPM)
24 5 120 4,37891

≈ 4

61 PKL 20 4 80 4,37891 ≈ 3

62 Seminar 28 2 56 2,04349 ≈ 2

63 Skripsi 26 6 156 5,69258 ≈ 6

Jumlah 3914 141
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Bobot sks untuk setiap mata kuliah dapat dihitung menggunakan contoh berikut:

Yang dihitung adalah jumlah sks mata kuliah program studi:

sks program studi = sks menurut SN Dikti – sks MK wajib universitas – sks MK wajib

fakultas.

KL = jumlah bahan kajian setiap mata kuliah

KD = kedalaman atau aras proses kognitif menurut Anderson (2001) : 1 =

mengingat, 2 = memahami, 3 = menerapkan, 4 = menganalisis, 5 =

mengevaluasi, 6 = mencipta B = KLi x KDi

sks per mata kuliah =——x 'Z sks program studi
Z i=iB
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BAB IV
PENUTUP

Kurikulum Program Studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini merupakan

kurikulum baru sebagai pengembangan kurikulum sebelumnya.Kurikulum ini disusun untuk

menjawab perkembangan jaman dan tuntutan kemajuan IPTEKS.Tahapan penyusunan

kurikulum sudah mengikuti pola penyusunan standar kurikulum dengan memakan waktu lebih

dari 1 tahun.Namun kami menyadari naskah kurikulum ini mungkin masih ada kekurangan di

beberapa sisi. Maka perbaikan dan tinjauan kurikulum akan selalu menjadi target kami di masa

mendatang.
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