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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul Pengembangan Kurikulum 

Linear S1, S2, dan S3. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi pemimpin spiritual umat dengan 

membawa agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. 

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia pada abad ini sangat pesat dan 

cepat. Diiringi juga dengan perkembangan kurikulum baik Nasional maupun 

Internasional. Buku ini disusun mengacu pada aturan aturan Permenristek Dikti No. 44 

tahun 2015 dan IQF (KKNI) dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum merupakan roh 

bagi program studi di setiap perguruan tinggi. Sebab, kurikulum menjadi rel atau 

penentu arah dalam proses pendidikan. Oleh karena itu kurikulum sangat dibutuhkan 

dalam setiap jenjangnya. 

Buku ini hadir guna menambah khazanah keilmuan dalam hal pengembangan 

kurikulum pada perguruan tinggi. Buku ini berisi proses pengembangan kurikulum, 

langkah-langkah pengembangan kurikulum, dan produk kurikulum S1, S2 dan S3 yang 

dalam hal ini penulis mengambil contoh pada prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Perguruan Tinggi yang terintegrasi dan interkoneksi. 

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi rujukan suatu model desain 

pengembangan kurikulum yang baik bagi pengelola prodi sejenis dan pengembang 

kurikulum pada umumnya. Selain itu juga penulis mengharap kritik dan saran dari 

pembaca untuk penyempurnaan buku ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih. 

 

 

Yogyakarta, Januari 2021 

 

 

M. Agung Rokhimawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. NAMA KURIKULUM YANG DIKEMBANGKAN 

 

Penulis memberi nama pada kurikulum yang kembangkan adalah: 

“Pengembangan Kurikulum Linear S1, S2, dan”. 

Kurikulum merupakan roh bagi setiap program studi, mengapa dikatakan 

Roh dari Program Studi karena kurikulum merupakan blue print yang harus 

dilakukan dan dievaluasi setiap saat sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum 

sebagai alat mencapai tujuan pembelajaran dan bahkan tujuan pendidikan di setiap 

program studi pada satuan pendidikan. Mengapa dikatakan alat mencapai tujuan 

dikarenakan struktur kurikulum merupakan hasil kajian dari profil yang 

dicanangkan oleh setiap prodi. Dalam era logika globalisasi, pendidikan tinggi di 

luar dan dalam negeri disamaratakan kualitasnya. Kurikulum harus dirumuskan 

dengan jelas, dapat diobservasi, diukur dan dicapai dalam proses pembelajaran 

serta dapat didemonstrasikan dan dinilai. 

B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN 

TINGGI 

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi 

untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya 

didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber 

daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan 

memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang 

telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, 

ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki 

“kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada 

jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya.1 

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan 

lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya 

memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. 

 
 

1 Kemenristekdikti Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016. Hlm 1 
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Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan 

menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. 

Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian 

pembelajaran” (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup 

di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan 

istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini 

setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di 

dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang 

sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat 

kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” 

digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka 

kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap 

jenjang kualifikasi digunakan istilah “learning outcomes”.2 

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, 

yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan 

keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran 

tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran 

terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. 

Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum 

dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan 

harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan 

prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi 

dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim 

pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian 

pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat 

dikembangkan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, 

tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 

ayat 1).3 

 

 

 

 

2 Kemenristekdikti Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016. Hlm 1-2 
3 Kemenristekdikti Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016. Hlm 2 
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Secara garis besar, kurikulum sebagai sebuah rancangan yang terdiri dari 

empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, 

strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.4 

C. LANDASAN YURIDIS PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN 

TINGGI 

Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum 

1. Undang-Undang 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Lima, 

Pasal 29: Berbunyi (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan 

penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang 

pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai 

sektor. (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan 

akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. (3) Penetapan 

kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Menteri. 

2. Pasal 35, Ayat (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang 

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 

keterampilan. 

3. Pasal 36, Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, 

Kementerian lain, LPNK, dan atau atau organisasi profesi yang bertanggung 

jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 

5. Pasal 10, ayat (4) Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, 

perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi: 

a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran 

minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan 

jenjang. 

b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan dan 

mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang 

pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang 

 
 

4 Kemenristekdikti Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016. Hlm 4 
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penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b. 

c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu 

internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program 

studi. 

6. Pendidikan tinggi memiliki otonomi berdasarkan UU No. 20 atau 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 24, ayat (1): Dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan pada pendidikan tinggi berlaku kebebasan 

akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pasal 24 

ayat (2) menyebuntukan: pendidikan tinggi memiliki otonomi untuk 

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat. 

7. Pasal 37, ayat (2) menyebutkan: kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: 

(a) Pendidikan agama (b) Pendidikan kewarganegaraan, dan (c) Bahasa. 

8. pasal 38, ayat (3) menyebutkan: Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan 

oleh pendidikan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk setiap prodi. 

9. Ayat (4): Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi 

dikembangkan oleh pendidikan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan untuk setiap prodi. 

10. Pasal 51, ayat (2) menyebutkan: Pengelolaan satuan pendidikan tinggi 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan 

evaluasi yang transparan. 

11. PP No. 19 atau 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 9, ayat (1): 

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 

pendidikan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi. 

12. Ayat (2): Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata 

kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

dan Bahasa Inggris. Ayat (3): kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi 

program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan 

kepribadian, kebudayaan, statistika dan atau atau matematika. Ayat (4): 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum 

pendidikan tinggi diatur oleh pendidikan tinggi masing-masing. 

13. Pasal 15, ayat (1): Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan 

pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan PP. 

Ayat (2): Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi 

diatur oleh masing-masing pendidikan tinggi. 

14. Pasal 17, ayat (4): Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap prodi di 

pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing 

pendidikan tinggi dengan mengacu SNP. 
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15. Pasal 27, ayat (2) menyebutkan Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi 

ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, Pasal 1, ayat 6 berbunyi Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

Pasal 3, Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: c. dijadikan 

dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program 

studi. Pasal 4, Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan 

mengevaluasi kurikulum. 

17. PP No. 19 atau 2005, pasal 9, Ayat (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum 

pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan 

untuk setiap program studi. Ayat (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan  

dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan 

tinggi masing-masing. 

18. PP 17 TAHUN 2010, Pasal 97, 1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan 

dan dilaksanakan berbasis kompetensi. 2) Kurikulum tingkat satuan 

pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan 

ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional 

Pendidikan. 3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: (a) landasan 

kepribadian. (b) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau atau 

olahraga. (c) kemampuan dan keterampilan berkarya. (d) sikap dan perilaku 

dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan 

yang dikuasai. (e) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai 

dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

19. Kepmendiknas 232 atau 2000 tentang Kurikulum pendidikan tinggi. 

20. Kepmendiknas 045 atau 2002 tentang Kurikulum Inti pendidikan tinggi. 

21. Kepadairjendikti 38 atau 2002 tentang Pengembangan Kepribadian. 

22. PP No. 19 atau 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

23. KMA 353 atau 2004 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi Agama Islam. 

24. Kepadairjenpendis No 114 atau 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

25. Format Kurikulum Prodi Berbasis Kompetensi Lulusan. 

26. Buku Panduan Dirjen Dikti tahun 2014. 

27. Buku Pedoman Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. 

28. Peraturan MA No 36 th 2009. 
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BAB II 

KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

A. Konsep Pengembangan Kurikulum S1, S2, dan S3 Mengacu KKNI 

1. Definisi Konsep Kurikulum 

Kurikulum merupakan alat mencapai tujuan pembelajaran dan 

bahkan tujuan pendidikan di setiap program studi pada satuan 

pendidikan. Konsep kurikulum menurut William Schubert, 1985 

menjabarkan menjadi enam yaitu  kurikulum sebagai Program of 

Studies, Course of content, Planned learning experience, experience 

had under the auspices of the school, a structured series of intended 

learning outcomes, as a written plan for Action. 

Pendidikan Dasar Islam menurut Sembodo pendidikan Islam 

adalah suatu proses edukatif yang komprehensif dan terpadu yang 

mengarah kepada pembentukan kepribadian, baik individu maupun 

masyarakat yang berorientasi pada ajaran atau  menurut  ukuran- 

ukuran Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan ajaran  Islam  

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist.5 

KKNI adalah 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. Berikut dibawah 

merupakan gambar adaptasi model KKNI; 

Gambar 1. Adaptasi Model KKNI 
 
 

5 Sembodo Ardi  Widodo, Pendidikan Islam Indonesia Dasar Pemikiran Dan Implenetasi, 

(Yogyakarta, Pustaka Felica, 2009), hlm. 28 -29 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 5 berbunyi: 

Penyetaraan Capaian Pembelajaran (CP) yang dihasilkan melalui pendidikan 

dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: 

1. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. 

2. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2. 

3. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3. 

4. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4. 

5. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5. 

6. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara 

dengan jenjang 6. 

7. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan 

jenjang 8. 

8. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9. 

9. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. 

10. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. 

Adapun bunyi deskripsi jenjang kualifikasi KKNI untuk level 6, 8, 

dan 9 sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI untuk level 6, 8, dan 9 

Jenjang 

Kualifikasi 
Uraian 

 

 

 

 
Deskripsi 

Umum 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air 

serta mendukung perdamaian dunia. 

d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan 

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain. 

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat 

untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

 

 

6 

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni pada bidangnya 

dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 

situasi yang dihadapi. 

b. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara 

umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan tersebut secara mendalam dan mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 
c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 
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 informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

 

 

 
 

8 

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau 

seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 

melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan atau atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 

pendekatan inter atau multidisipliner. 

c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan 

nasional dan internasional. 

 

 

 

 

9 

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau 

seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek 

profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, 

original, dan teruji. 

b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, 

multi, dan transdisipliner. 

c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat 

manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan 

internasional. 

 

 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri riset, teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk level Sarjana, Magister dan Doktor 

memiliki rumusan sikap yang sama. Yang membedakan adalah pengetahuan, 

keterampilan umum dan keterampilan khusus. 

a. Rumusan Sikap 

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi 

harus memiliki sikap sebagai berikut: 

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika. 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila. 
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4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab 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 bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

 
b. Keterampilan Umum Sarjana S-1 

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum 

sebagai berikut: 

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai  

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

4. 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. 
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6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

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

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 
c. Keterampilan Umum Magister S-2 

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum 

sebagai berikut: 

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, 

tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan 

tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan 

mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah 

atau yang setara. 

2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 

industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya. 

3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara 

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media kepada  masyarakat 

akademik dan masyarakat luas. 

4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang 

dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 

5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian 

analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 

6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian 

yang lebih luas. 

7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 
 

d. Keterampilan Umum Doktor S-3 

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan-umum 

sebagai berikut: 

1. mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau 

gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan 

serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau atau teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan 

metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 

2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau  atau  eksperimen 

pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang 

dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan 

pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks. 

3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka 

mengembangkan dan atau atau menghasilkan penyelesaian masalah 

di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, 

berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal 

maupun eksternal. 

4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian 

tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran 

yang lebih luas. 
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5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi  atau  

seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau 

teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau 

langsung kepada masyarakat. 

6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam 

pengelolaan,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta 

organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil 

penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau  melalui  jaringan 

kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga. 

Dibawah ini terdapat analisis kritis KKNI, yaitu sebagai berikut : 

1. Deskripsi CP-nya terlalu luas; 

2. CP untuk rumusan sikap serta tata nilai belum dijabarkan secara 

spesifik; 

3. Bahan deskripsi CP belum dapat diukur secara langsung; 

4. KKNI dibatasi dengan waktu atau masa; 

5. Dalam penyusunan CP harus diformulasikan secara jelas sehingga 

dapat diobservasi, diukur, dan dicapai pada proses atau metode 

pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai; 

6. Istilah CP dipandang kurang tepat. Seharusnya digunakan istilah 

output pembelajaran karena jika menggunakan LO itu dalam jangka 

yang panjang, sedangkan meggunakan CP adalah dalam jangka 

pendek sehingga lebih tepat mengunakan output pembelajaran. 

Berikut merupakan landasan atau prinsip pengembangan kurikulum 

level S1, S2, S3 yaitu berupa tujuan, isi, metode atau cara, dan 

evaluasi kurikulum. 
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Gambar 2. Konsep pengembangan kurikulum 

 
a) Landasan Pengembangan Kurikulum elektif–koordinatif PGMI S1 S2, dan 

S3 

Landasan pengembangan kurikulum elektif–koordinatif PGMI S1 S2, dan 

S3 berisi tentang pertimbangan-pertimbangan mendasar dan menyeluruh dengan 

menjadikan sebagai acuan atau rujukan dalam pengembangan kurikulum. Adapun 

dalam pengembangan kurikulum terdapat landasan-landasan mendasar yang 

digunakan oleh peneliti, yakni landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. 

1. Landasan Filosofis Model Kurikulum Elektif –Koordinatif 

Landasan filosofis yang dibangun dalam pengembangan 

kurikulum ini berupa nilai-nilai ideologis yang berlaku di lingkungan 

madrasah secara umum. Adapun nilai-nilai yang  dibangun di 

Madrasah Ibtidaiyah meliputi tanggung jawab, sopan  santun,  

religius, jujur, cinta damai, mandiri, toleransi, dan disiplin. Nilai-  

nilai ini diimplementasikan ke dalam capaian pembelajaran pada 

setiap jenjang S1, S2, dan S3 melalui sikap dan tata nilai yang 

tertuang dalam dokumen kurikulum yang dikembangkan  oleh 

peneliti. Jumlah learning outcome sikap dan tata nilai sebanyak 18. 

Adapun implementasinya terbungkus dalam soft skill pembelajaran 

tatap muka di kelas ataupun di laboratorium. 

Untuk pembelajaran di kelas, nilai-nilai yang ditanamkan ini 

sudah termasuk di dalam mata kuliah yang  peneliti rancang. 

Pengembangan kurikulum PGMI ini menawarkan teori dan praktik. 

Kenyataannya sekarang ini bahwa isi kurikulum yang tertuang dalam 

mata kuliah masih terpisah antara teori dan mata kuliah praktik atau 
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konten materi dan konten praktik. Hal itu diisyaratkan oleh John 

Dewey yang menawarkan hubungan teori akan hadir dari praktik. 

Hubungan teori dan praktik dalam pengembangan kurikulum memiliki 

kaitan penting antara teori dan praktik. 
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Gambar 3. Hubungan Teori dan Praktik 

 

 
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 4 elemen yang terilustrasikan 

sebagai hubungan teori dengan praktik dan masing masing mempunyai 

kaitan penting antara teori dan praktik. Pada tingkatan dasar terlihat adanya 

praktik. Di dalam praktik tergambarkan seluruh bangunan di atasnya. Jadi, 

ketika kita melihat pendidikan Islam adanya praktik berarti empirik atau 

dapat diamati. Prinsip-prinsip berupa (1) kontinuitas, yaitu kesatuan 

kontinuitas atau terus menerus (berkelanjutan) dalam memenuhi suatu 

kompetensi menuju kompetensi lain dan (2) komulatif, yaitu antarjenjang 

bersifat komulatif dengan mempunyai karakteristik dari setiap levelnya. 

Misalnya, dalam bahan kajian, penemuan tersebut bersifat pengantar (ada 

yang mengatakan lanjutan) dapat dikatakan atau digolongkan tinggi (high) 

dan menengah (intermediate). Pengantar dalam bahasa dikatakan sebagai 

gambaran praktisnya atau gambaran empirik praktis. 

Hakikat praktik tercermin dari prinsip yang ada. Prinsip-prinsip itu 

adalah prinsip-prinsip asas, prinsip prinsip teori, dan filosofi. Konsep asas 

merupakan kombinasi antara praktik dan nonpraktik. Abstraknya berupa 
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kombinasi antara teori abstrak dan praktik. Dalam kaitan ini, filosofinya 

merupakan tindakan mendidik, yaitu dalam tindakan proses belajar mengajar 

terdapat filosofi atau terdapat pertimbangan dasar yang berupa kombinasi 

abstrak dengan konkrit. Misalnya, terdapat aturan-aturan dan norma. Pada 

tingkatan paling tinggi merupakan filosofi yang di dalamnya terdapat 

keyakinan, asumsi, dan nilai-nilai. Contoh dalam kehidupan Islam, anak 

dilahirkan adalah fitrah. Fitrah merupakan asumsi atau keyakinan. 

Keyakinan tersebut tidak kita ketahui seperti apa baik itu, atau tidak dapat 

diamati. 

Sementara itu, teori dirumuskan sebagai ilmunya, yaitu terdapat pula 

teorinya dan sekaligus ilmunya. Sebagian teori turun dari keyakinan 

sebelumnya, kemudian juga berasal dari pengalaman-pengalaman empirik, 

yaitu bahwa iman dapat bertambah, dapat juga berkurang, dapat kuat, dan 

dapat lemah. Jadi, secara kesimpulan, kedudukan ayat - ayat Allah 

merupakan teori Allah yaitu dapat dirumuskan sesuai dengan cara tersebut 

dapat dipraktekkan. Misalnya seseorang tidak bisa tiba tiba dekat dengan 

Allah. Maka, perlu adanya tahapan untuk bisa dekat kepada Allah.  

Misalnya, anak akan menjadi majusi, yahudi, maupun nasrani tergantung 

pada orang tuanya. Walaupun terdapat keyakinan mempengaruhi teori ini 

dan teori mempengaruhi praktik, pada kenyataannya hal itu tidak terlalu 

nampak. Filosofi dan teori pada dasarnya bersifat abstrak, sedangkan  

praktik adalah konkrit, yakni dapat diamati dalam bentuk  perilaku  atau 

aksi. Hubungan yang dikaitkan dari filosofi ke praktik merupakan jenjang 

S3, sedangkan prinsip ke teori atau teori ke prinsip adalah jenjang S2, 

sedangkan praktik ke prinsip atau prinsip atau azas-azas ke prinsip adalah 

jenjang S1. 

John Dewey menawarkan bahwa teori akan hadir dari praktik, 

misalnya ketika anak belajar mereka akan mendapatkan pengalaman. 

Pengalaman tersebut didapat dari praktek karena praktek melalui proses 

aktifitas berbuat atau experiment. Kemudian hal itu diuji coba lagi dan 

dipandu dengan pikiran sehingga teori dan praktek menjadi satu dalam 

perputaran dinamis. Pembelajaran membangun wheel of learning, atau roda 

berputar, yaitu dapat berbuat dan juga dapat diamati, serta dikonsepkan. 

Maka, ketika belajar teori, teori tersebut juga harus dipratekkan dan 

sebaliknya ketika praktek, juga harus diangkat menjadi teori praksis atau 

empiris. Dalam penelitian ini dirancang konsep atau pilar-pilar penyusunan 

kurikulum. Konsep yang telah dirumuskan diasumsikan mampu menjawab 

tuntutan masa depan yang diprediksi sesuai untuk 25 tahun ke depan. 
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2. Landasan Psikologi Model Kurikulum Elektif – Koordinatif 

Dari nilai-nilai asasi atau fitrah, peserta didik atau mahasiswa PGMI 

dipandang belum memiliki kepribadian yang mantap atau dewasa dalam 

menghadapi era destruktif. Hal ini disebabkan oleh minimnya ilmu 

pengetahuan yang diperoleh mahasiswa PGMI dalam kaitannya dengan 

kondisi riil masyarakat sekarang ini. Perubahan pendidikan dan perilaku 

manusia diharapkan dimulai dari kedewasaan, mental, moral, intelektual, 

dan sosial. Program-program pendidikan PGMI UIN Sunan Kalijaga yang 

termuat dalam kurikulum harus dipastikan dapat mengubah perilaku 

manusia dari yang belum baik menjadi baik dan unggul atau dari yang 

belum bisa menjadi berprestasi yang unggul. Namun, perubahan perilaku 

manusia tidak semuanya (100%) diakibatkan dari campur tangan kurikulum 

PGMI UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi, diakibatkan juga oleh kematangan 

dirinya dan faktor lingkungan yang membentuknya di luar sistem 

pendidikan yang diberikan di bangku kuliah. 

Ada tiga ciri tingkah laku sebagai dampak dari hasil pendidikan atau 

hasil belajar, yakni (a) terbentuknya perilaku pendidikan, yaitu dapat berupa 

kemampuan faktual dan kemampuan potensial, (b) kemampuan yang 

terbentuk berlaku selamanya, dan (c) kemampuan yang diperoleh harus 

melalui usaha. Jadi, psikologi mempelajari ilmu tentang tingkah laku 

manusia.6 

Dalam pendididikan, psikologi berperan sebagai pijakan atau rel 

pada pengembangan kurikulum PGMI UIN Sunan Kalijaga dalam 

menjawab pertanyaan “apa” dan “mengapa” perlunya pengembangan 

tingkah laku peserta didik. Penyusunan kurikulum yang dilakukan di prodi 

PGMI S1, S2, dan S3 mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dengan dilandasi semangat dalam pemaduan dan penyatuan dari 

aspek filosofis, psikologis, dan sosiologis. Dalam penyusunan kurikulum 

PGMI dideskripsikan tentang kondisi dan karakteristik calon mahasiswa, 

mahasiswa, dan alumni yang selama ini dididik dan dihasilkan. 

Psikologi mempunyai dua ilmu yang mendasari pengembangan 

kurikulum, yakni psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar. Ilmu 

psikologi perkembangan anak mempelajari perilaku individu yang berkaitan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ilmu psikologi 

perkembangan pada hakikatnya mengkaji aspek-aspek, tahapan,  hakikat, 

dan tugas-tugas perkembangan anak. Itu semua bisa dijadikan pertimbangan 

 

 

6 Sudjana. Hlm. 14-16 
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untuk mengambil keputusan dalam pengembangan kurikulum. 7 Ilmu 

psikologi belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang ada di 

kelas atau laboratorium merupakan kajian tentang kelakuan individu pada 

saat belajar yang berisi hakikat, teori-teori, dan perilaku-perilaku individu 

dalam belajar. Psikologi belajar belum menjadi dasar dalam penyusunan 

kuikulum karena pada kenyataannya dalam pengembangan kurikulum 

PGMI menggunakan psikologi perkembangan yang dilihat dari mahasiwa 

PGMI itu sendiri. 

Djohar dalam Widiyarti mengemukakan bahwa perkembangan anak 

dipengaruhi oleh 8 (delapan) faktor. Kedepalan faktor itu adalah (1) 

keluarga, (2) teman atau ekosisitem sekolah, (3) masyarakat, (4) alam 

geografi, (5) sejarah hidup, (6) politik atau negara, (7) IPTEK, dan (8) 

sistem global.8 

 
Berikut ini gambar perkembangan anak dalam ekologi pendidikan. 

 

 
Gambar 4. Ekologi Pendidikan 

 
Keterangan: D: dampak. R: Respon. Anak: sejak lahir dengan sifat naturnya 

Garis kuning: menyatakan interaksi D dan R 

Pada gambar ekologi pendidikan anak di atas banyak ditemukan 

faktor lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya keunikan anak yang 

harus diperhatikan dalam proses pembelajaran di PGMI. 

 
 

7 Syaodih, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. 
8 “IOSR Journal of Researh & Method in Education (IOSR-JRME).” 
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Pengembangan kurikulum harus mempunyai pemahaman yang 

komprehensif dan luas tentang teori belajar, baik di tingkat mikro maupun 

tingkat makro, untuk memformulasikan model kurikulum yang ditujukan 

atau diharapkan. Asumsi yang diperhitungkan dalam implementasi 

kurikulum PGMI S1, S2, dan S3 berhubungan dengan aspek-aspek serta 

akibat yang mungkin ditimbulkan dari suatu teori belajar dan 

pendekatannya. 

Kurikulum menjadi tuntunan bagi guru dalam proses pendidikan, 

misalnya dalam mengajar peserta didik sesuai dengan tujuan dan harapan 

pendidikan. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, psikologi 

berperan dalam mengidentifikasi mahasiswa, baik dalam proses belajar di 

kelas maupun di uar kelas. Dengan pertimbangan, setiap peserta dirik 

memiliki keunikan dan perbedaan dalam minat, bakat, dan potensi. Dengan 

alasan tersebut, kurikulum harus memperhatikan perkembangan kondisi dan 

psikologis dalam belajar anak. 

3. Landasan Sosiologis Model Kurikulum Elektif – Koordinatif 

Keberagaman budaya, suku, dan agama menjadi salah satu khasanah 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut terkadang 

juga menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu persatuan bangsa. 

Oleh karena itu, kurikulum prodi PGMI S1, S2, dan S3 berupaya untuk 

membangun nilai-nilai integrasi yang saling terpadu antara nilai-nilai Islam 

dengan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam sikap dan tata nilai pada 

capaian pembelajaran. 

Dari sudut pandang sosiologis, pendidikan dipandang sebagai proses 

yang melibatkan masyarakat atau proses sosialisasi. Pendidikan diartikan 

sebagai proses dalam mempersiapkan manusia atau individu supaya menjadi 

anggota masyarakat sesuai dengan harapan. Melalui pendidikan diharapkan 

mahasiswa PGMI S1, S2, dan S3 lebih bermutu, mengerti, dan mampu 

membangun masyarakat dan lingkungannya. Oleh sebab itu, masyarakat 

harus menyesuaikan kondisi dengan tujuan dan isi pendidikan”. 9 Dalam 

mewujudkan tujuan mahasiswa agar menjadi masyarkat yang baik, 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan hal tersebut. 

Maka dari itu, peran kurikulum menjadi pemberi fasilitas pada mahasiswa 

PGMI agar mereka mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan 

kehidupaan di masyarakat. 

Pada konteks perkembangan kurikulum, sosiologi memiliki empat 

fungsi. Pertama, sosiologi berperan dalam pembiasaan terhadap kebutuhan 

 

9 Syaodih. Hlm. 58 
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lingkungan masyarakat. Kedua, sosiologi berperan dalam metode adaptasi 

nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Ketiga, sosiologi berperan 

turut serta dalam suplai proses sosial masyarakat penyediaan proses sosial. 

Keempat, sosiologi berperan dalam mengartikan ciri khas individu dan 

masyarakat. Terdapat tiga sumber kurikulum yang harus dipedomani dalam 

merumuskan tujuan kurikulum, yakni peserta didik (student), masyarakat 

(society), dan isi (content). Sumber peserta didik lebih memfokuskan pada 

kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu yang 

disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan jiwa atau usianya. Sumber 

lingkungan masyarakat lebih memandang kepentingan-kepentingan 

masyarakat serta nilai-nilai yang ada pada masyarakatnya. Adapun sumber 

sumber isi atau konten berhubungan dengan content kurikulum yang 

dikembangkan pada tingkat pendidikan tertentu. Dalam arti, landasan 

sosilologi digunakan sebagai pengembangan kurikulum di dalam 

menformulasikan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan kondisi sosial 

atau masyarakat agar bisa sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam 

masyarakat. 

Setiap individu atau masyarakat mempunyai norma, adat, dan 

budaya yang harus dipatuhi. Norma, adat, dan budaya tersebut memiliki 

ragam nilai yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing dari peneliti 

juga memiliki background kebudayaan yang berbeda. Hal inilah yang 

menjadi evaluasi atau pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, 

termasuk transformasi atau perubahan susunan masyarakat akibat 

perkembangan IPTEK. Oleh karena itu, asas dalam perkembangan 

kurikulum adalah masyarakat itu sendiri. Keadaan sosial, budaya, dan 

agama tidak lepas dari kehidupan kita. Kondisi sosial budaya merupakan hal 

yang sangat berpengaruhi pada pribadi manusia, khususnya peserta didik. 

Tingkah laku atau sikap setiap individu biasanya dipengaruhi oleh hubungan 

atau interaksi sosial yang menyebabkan setiap individu bersikap atau 

bertingkah laku sesuai dengan konsisi lingkungan masyarakat sekitar. 

Dalam membuat atau mengembangkan suatu kurikulum, agama mempunyai 

pengaruh. Adapun fungsi dasar dari agama sendiri adalah hal yang 

membatasi tingkah laku manusia. 

Setiap anggota masyarakat mempersiapkan sekolah untuk anak- 

anaknya. Orangtua akan mencari sekolah yang bisa memasukkan nilai 

budaya di dalamnya, khususnya cara bermasyarakat yang baik. Sekolah 

mempunyai fungsi dalam mempersiapkan peserta didik agar peserta didik 

bisa berperan aktif di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum 

berfungsi sebagai pedoman atau alat dalam proses pendidikan di 
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Responsif 

Integra 
Prinsip-Prinsip 

pengembangan 

kurikulum PGMI 

Elektif Herarkis 

Contino 

lingkungan. Maka dari itu, kurikulum harus terkait dan berhubungan secara 

relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, 

sekolah tidak hanya berperan dalam mewariskan budaya dan nilai dalam 

masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam merencanakan peserta didik untuk 

dipraktikkan ke dalam masyarakat. Kurikulum yang diharapkan masyarakat 

bukan hanya berisi moral dan nilai-nilai masyarakat, tetapi meliputi semua 

yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait landasan sosiologis dan 

teknologis, proses penyusunan kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan 

dan menjawab tuntutan atau desakan masyarakat saat ini. 

 
b) Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Konsep yang dibangun dalam pengembangan kurikulum elektif– 

koordinatif Prodi PGMI level S1, S2, dan S3 berisikan  6  (enam)  pilar, 

yakni akademis, hierarkis, integrasi-interkoneksi, responsif, continuous 

improvement, dan elektif. 
 

Gambar 5. Konsep Model Kurikulum Elektif-Koordinatif S1, 

S2, S3 Prodi PGMI mengacu KKNI 

 

Pengertian konsep kurikulum bersifat akademis adalah kurikulum 

bersumber dari pendidikan yang berorientasi pada zaman yang lalu. Ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai sudah ditentukan oleh para pemikir terdahulu. 

Kurikulum bersifat akademis lebih mengutamakan isi atau disiplin ilmu  

dan bersifat intelektual. Dalam perkembangannya, kurikulum  tersebut  

tidak menekankan pada materi atau teori yang disampaikan, tetapi 

berangsur-angsur mulai memperhatikan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh gurunya. Kurikulum bersifat akademis memiliki sekurang- 

kurangnya tiga pendekatan, yaitu struktur pengetahuan,  studi  integratif, 

dan fundamentalis. Pendekatan kurikulum bersifat akademis 

mengedepankan pengetahuan tidak sekedar mengingat, tetapi dengan 

metode belajar dari uji fakta. Selain itu, kurikulum bersifat akademis 
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menyatukan proses pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu dan 

menyatukan metode belajar. 

Wujud dari kurikulum yang bersifat akademis berbasiskan KKNI. Di 

dalam KKNI terdapat kesetaraan untuk setiap prodi atau  IQF.  Disiplin  

ilmu di setiap jenjang yang diharapkan dalam Nawacita bangsa Indonesia 

dapat dijabarkan untuk level 6, 8, dan 9 sebagai berikut. Deskripsi umum 

berisi tentang moral, etika, kecintaan terhadap tanah air, penumbuhan 

kepekaan sosial, penghargaan keragaman budaya, dan menjunjung tinggi 

penegakan hukum. 10 Deskripsi umum level 6 atau sarjana berisi tentang 

pengaplikasian pengetahuan dan teknologi, konsep teoretis pengetahuan, 

analisis informasi data, dan lain-lain. 11 Deskripsi umum level 8 atau 

jenjang magister berisi tentang pengembangan IPTEK, seni, pemecahan 

masalah, dan pengelolaan riset. 12 Deskripsi umum level 9 atau jenjang 

doktor berisi tentang pengembangan IPTEK, pengelolaan masalah, bidang 

multidisipliner, dan mengelola, memimpin dan mengembangkan riset. 13 

Struktur pengetahuan PGMI diambil dari capaian pembelajaran 

masing-masing level di KKNI dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai 

 
10“Kurikulum Akademis Berbasis KKNI berisi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, berperan 

sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, Mampu 

bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan 

lingkungannya, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, dan 

serta pendapat atau temuan original orang lain, menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki 

semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.” 
11 “Kurikulum level 8 berisi pertama, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 

masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kedua, menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 

prosedural. Ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan 

data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 

kelompok. Keempat, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil kerja organisasi.,” . 
12 “Kurikulum level 9 berisi pertama, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan 

atau atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji. Kedua, mampu memecahkan permasalahan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter 

atau multidisipliner. Ketiga, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.” 
13 “Pertama, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni baru di 

dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya 

kreatif, original, dan teruji. Kedua, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan,  

teknologi, dan atau atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan 

transdisipliner. Ketiga, mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mampu mendapat pengakuan 

nasional dan internasional.” 



Page | 22  

dengan tingkatan levelnya. Proses pembelajaran di PGMI menggunakan 

integrasi-interkoneksi berbagai disiplin ilmu, misalnya lima mata pelajaran 

di PGMI yang dipadukan melalui tema-tema. Sebagai contoh, dalam prodi 

PGMI S1 terdapat mata kuliah Desain Tematik 1 yang berisi Pancasila, 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS,  Dirasah Islamiyah, Teori  

Belajar, dan Metodologi Penelitian. Semua itu terbungkus dalam satu mata 

kuliah yang terintegrasi. Model pembelajaran yang digunakan di PGMI 

adalah Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah 

dan metode yang mampu mendorong siswa dalam mengenal cara belajar 

untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara bekerja sama atau 

berkelompok. Selain PBL, metode pembelajaran Student Centered  

Learning (SCL) atau pembelajaran terfokus pada peserta didik. 

Wujud dari kurikulum yang bersifat akademis berbasiskan KKNI. KKNI 

yang didalamnya adalah kesetaraan untuk setiap prodi atau IQF. Disiplin ilmu 

disetiap jenjang yang diharapkan dalam nawa cita bangsa Indonesia dapat 

dijabarkan untuk level 6, 8, dan 9 sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Contoh Kurikulum Akademis Berbasis KKNI 

 
 

Jenjang 

Kualifikasi 
Uraian 

Deskripsi 

Umum 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama 

serta pendapat atau temuan original orang lain. 

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

6 Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan,   teknologi,  dan  atau atau seni pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan 

data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif 

solusi secara mandiri dan kelompok. 

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 

atas pencapaian hasil kerja organisasi. 
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8 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni di dalam 

bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 

atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner. 

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 

9 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni baru di 

dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga 

menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. 

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 

atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan 

transdisipliner. 

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan 

yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat 

pengakuan nasional dan internasional. 

 

Konsep herarkis merupakan sistem yang tingkatan-tingkatan level 

keputusannya berstratifikasi dengan beberapa elemen. Hirarkis juga dapat 

diartikan sebagai urutan atau tingkatan dari yang paling bawah sampai 

keatas. Dalam kamus herarki adalah “a system in which people or  things  

are arranged according to their importance” yang berarti suatu  sistem  

dalam suatu kelompok atau benda yang disusun berdasarkan urutan dalam 

kepentingannya. 

Wujud dari konsep herarkis tercermin dalam  capaian pembelajaran 

S1, S2 dan S3 yang linear. Contohnya dapat dilihat pada matakuliah  

Tematik dari jenjang S1, S2 dan S3 semuanya ada, dan dapat dilihat dari 

masing-masing capaian pembelajaran setiap mata kuliah di setiap jenjang 

S1, S2 dan S3. 

Konsep integrasi-interkoneksi, integrasi adalah upaya memadukan 

ilmu umum dan ilmu agama  atau  memadukan  ilmu  keislaman  dengan 

ilmu umum. Interkoneksi adalah memadukan kompleksitas fenomena 

kehidupan yang dijalani dan dihadapi manusia bahwasannya segala sesuatu 

saling berhubungan satu sama lain. 

Integrasi kurikulum atau kurikulum terpadu ada berbagai macam 

bentuk, tetapi secara umum, itu adalah upaya untuk menghubungkan 

instruksi akademik, karir dan teknis melalui cara-cara yang akan 

mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjutan  atau  pelatihan,  

pekerjaan dan karir. Sedangkan interkoneksi merupakan perpaduan 

kompleksitas fenomena kehidupan yang dijalani dan dihadapi manusia 

bahwasannya segala sesuatu saling berhubungan satu sama lain. 
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Wujud dari integrasi-interkoneksi dalam kurikulum yang penulis 

kembangkan adalah capaian pembelajaran disetiap jenjangnya, kemudian 

diturunkan kedalam bahan kajian. 

Contoh pada makul Bimbingan Konseling anak pada jenjang S1 yaitu 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Contoh Mata kuliah Integrasi-Interkoneksi yang diturunkan 

dalam Bahan Kajian 
 

Bimbingan 

Konseling 

Anak 

 
SKS 

 
1.5, 1.8, 1.20, 2.1.8, 3.1.2, 4.1.7, 4.1.11 

  Ilmu budaya: Dasar-dasar ilmu humaniora. Hubungan manusia 
  dengan cinta kasih. Hubungan manusia dengan keindahan. 
  Hubungan manusia dengan penderitaan. Hubungan manusia 

1.5 
 dengan  keadilan.  Hubungan  manusia  dengan  pandangan hidup. 

Hubungan  manusia dengan tanggung jawab.  Hubungan manusia 
  dengan kegelisahan. Hubungan manusia dengan harapan. 
  Hubungan manusia dengan ekonomi. Restrofektif dan profetik 
  Ilmu Budaya Dasar. 
  Konsep, landasan, Fungsi dan pendekatan, Strategi bimbingan 

2.1.8 
 dan  konseling.  Jenis-jenis  layanan  bimbingan  dan  konseling. 

Dasar-dasar  pemahaman  peserta  didik.  Bimbingan  bagi peserta 

  didik di SD atau MI. Dianostik dan remedial teaching. 

  Pendidik memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP 
  sesuai dengan kurikulum atau silabus dan memperhatikan 
  karakteristik peserta didik. Pendidik menyusun bahan ajar secara 
  runut, logis, kontekstual dan mutakhir. Pendidik merencanakan 
  kegiatan pembelajaran yang efektif. Pendidik memilih sumber 
  belajar  atau media pembelajaran sesuai dengan materi dan 

 2 strategi  pembelajaran.  Pendidik  memulai  pembelajaran  dengan 
efektif. Pendidik menguasai materi pelajaran. Pendidik 

  menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang efektif. 
  Pendidik memanfaatan sumber belajar atau media dalam 

3.1.2 
 pembelajaran.  Pendidik  memicu  dan  atau atau memelihara 

keterlibatan  siswa  dalam  pembelajaran.  Pendidik menggunakan 
  bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Pendidik 
  mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Pendidik merancang 
  alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar 
  peserta didik. Pendidik menggunakan berbagai strategi dan 
  metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar 
  peserta didik dalam mencaDI kompetensi tertentu sebagaimana 
  yang tertulis dalam RPP. Pendidik memanfatkan berbagai hasil 
  penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik 
  tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan 
  pembelajaran selanjutnya. 
  Mempraktikkan konsep, landasan, Fungsi dan pendekatan, 

4.1.7 
 Strategi bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan 

dan konseling. Dasar-dasar pemahaman peserta didik. Bimbingan 
  bagi peserta didik di SD atau MI. Dianostik dan remedial 
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Bimbingan 

Konseling 

Anak 

 
SKS 

 
1.5, 1.8, 1.20, 2.1.8, 3.1.2, 4.1.7, 4.1.11 

  teaching. 

 

 

 
4.11 

Potensi jasmaniah. Fisik, badan, dan panca indra yang sehat 

(normal). Potensi piker (akal, rasio, intelegensi, intelektual). 

Potensi rasa (perasaan, emosi) baik perasaan eti-moral maupun 

perasaan estetis. Potensi karsa (kehendak, kemauan, keinginan, 

hasrat atau kecenderungan-kecenderungan nafsu, termasuk 

prakarsa). Potensi cipta (daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal 

dan imajinasi). Potensi karya (kemampuan menghasilkan kerja). 
Potensi budi nurani (kesadaran budi, hati nurani, kata hati). 

 

Pengertian konsep responsif, responsive merupakan pertanggung jawaban, 

atau kemampuan dalam mengolah sesuatu agar dapat berjalan sesuai dengan 

prosedur. 

Wujud dari responsif berisikan adaptable to social community yaitu 

kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial 

(masyarakat) termasuk juga menyesuaikan dengan IPTEK (ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi). Saat ini perkembangan yang sangat pesat 

dibidang IPTEK adalah Tekhnologi Informasi (TI). Oleh karenanya, 

kurikulum harus mampu mendesain lulusan yang mampu melekliterasi 

tekhnologi informasi. 

Pengertian konsep continuous improvement adalah usaha-usaha 

berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki 

produk, pelayanan, atau pun proses. Dalam proses yang dilakukan  

mepunyai tujuan untuk mendapatkan hasil yang  baik  dari  improvement 

atau usaha. Continous Improvement juga merupakan bagaimana mencapai 

standar kualitas yang optimal melalui beberapa langkah perbaikan yang 

sistematis dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Continous 

Improvement lebih menekankan pada beberapa tindakan perbaikan yang 

sederhana namun dilakukan secara continuous atau terus menerus yang 

kemudian akan menumbuhkan inovasi atau ide  sebagai  solusi  atas  

masalah yang muncul. 

Wujud dari continuous improvement berisikan flexible, flexible  

dalam artian bahwa kurikulum itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan sosial, teknologi dan  

lingkungan. Bahwa kurikulum itu harus diimprovisasi secara  terus  

menerus dan memenuhi kebutuhan pengguna atau user. 
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Hubungan Teori dan Praktik 

Dalam pengembangan kurikulum terdapat kaitan penting antara teori dengan 

praktik. 

 

ABSTRAK 

 

 

 
ABSTRAK 

Kongkrit/Empirik 

 
ABSTRAK 

 

 

 

ABSTRAK 
Kongkrit/Empirik 

 

 

 

Gambar 6. Hubungan Teori dan Praktik 

 

Berdasarkan gambar diatas, terdapat 4 elemen yang terilustrasikan sebagai 

hubungan teori dengan praktik dan masing masing mempunyai kaitan penting 

antara teori dengan praktik. Pada tingkatan dasar adalah praktik, didalam praktik 

menggambarkan seluruh bangunan diatasnya. Jadi ketika kita melihat Pendidikan 

Islam, praktek berarti empirik atau dapat diamati. Prinsip-prinsipnya berupa 1.) 

kontinuitas, kesatuan kontinuitas (terus menerus) 2.) komulatif, yaitu antar jenjang 

bersifat komulatif dengan mempunyai karakteristik dari setiap levelnya. Misalnya 

dalam bahan kajian penemuan tersebut bersifat pengantar, ada mengatakan 

lanjutan, bisa dikatakan atau digolongkan tinggi (high), menengah (intermediate). 

Pengantar dalam bahasa dikatakan sebagai gambaran praktisnya atau gambaran 

empirik praktis. 

Hakikat praktek tercermin dari prinsipnya, prinsip-prinsip asas, prinsip 

prinsip teori, dan filosofi. Pada konsep asas, merupakan kombinasi antara praktek 

dan non praktek. Abstraknya berupa kombinasi antara teori abstrak dengan 

praktek. Filosofinya, merupakan tindakan antara mendidik, yaitu dalam tindakan 

proses belajar mengajar terdapat filosofi atau terdapat pertimbangan  dasarnya 

yaitu berupa kombinasi abstrak dengan konkrit. Misalnya terdapat aturan aturan 

dan norma. Pada tingkatan paling tinggi merupakan filosofi yang didalamnya 

terdapat keyakinan, asumsi dan nilai nilai. Contoh dalam kehidupan islam, anak 

dilahirkan adalah fitrah dan fitrah merupakan asumsi atau keyakinan. Keyakinan 

tersebut kita tidak mengetahui seperti apa baik itu, atau tidak dapat diamati. 

Sedangkan teori dirumuskan sebagai ilmunya, yaitu terdapat pula teorinya 

dan juga terdapat ilmunya. Sebagian teori turun dari keyakinan sebelumnya, 
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kemudian juga dari pengalaman-pengalaman empirik. Yaitu ketika iman dapat 

bertambah, dapat juga berkurang, dapat kuat dan dapat lemah. Jadi secara 

kesimpulan, kedudukan ayat - ayat Allah merupakan teori Allah yaitu dapat 

dirumuskan sesuai dengan bagaimana hal tersebut dapat dipraktekkan. Misalnya 

seseorang tidak bisa tiba-tiba dekat dengan Allah, terdapat tahapan untuk bisa 

dekat dengan Allah. Misalnya ketika anak menjadi majusi, yahudi, nasrani 

tergantung pada orangtuanya. Walaupun keyakinan mempengaruhi teori ini dan 

teori mempengaruhi praktik. Pada kenyataannya tidak terlalu nampak. Filosofi dan 

teori pada dasarnya bersifat abstrak, sedangkan praktek adalah konkrit, dapat 

diamati dalam bentuk perilaku atau  aksi. Hubungan yang dikaitkan dari filosofi  

ke praktik merupakan jenjang S3, sedangkan prinsip ke teori atau teori ke prinsip 

adalah jenjang S2, sedangkan praktik ke prinsip atau prinsip atau azas-azas ke 

prinsip adalah jenjang S1. 

John dewey menawarkan bahwa teori akan hadir dari praktik, misalnya 

ketika anak belajar mereka akan mendapatkan pengalaman, pengalaman tersebut 

didapat dari praktek, karena praktek melalui proses aktifitas berbuat atau 

experiment. Kemudian diuji coba lagi dan dipandu dengan fikiran. Sehingga teori 

dan praktek menjadi satu dalam perputaran dinamis. Pembelajaran membangun 

Wheel of learning, atau roda berputar, yaitu dapat berbuat dan juga dapat diamati, 

serta dikonsepkan. Sehingga ketika belajar teori juga harus di pratekkan dan 

sebaliknya ketika praktek juga harus diangkat menjadi teori praksis atau empiris. 

Dalam penelitian ini merancang konsep atau pilar-pilar penyusunan 

kurikulum. Konsep yang telah dirumuskan diasumsikan mampu menjawab 

tuntutan masa depan yang di prediksi sesuai untuk 25 tahun kedepan. 

Adapun pilar-pilar dalam membangun kurikulum yaitu diantaranya : 

1) Kurikulum harus di improfisasi terus menerus atau Continuous 

Improvement (CI). 

2) Kurikulum harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Bagi FITK 

(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) pengguna lulusan yang dituju 

adalah instansi, lembaga, pendidikan (pendidikan formal, informal dan non 

formal). Istilah yang tepat untuk spirit ini adalah fungsional bagi user 

(pengguna). 

3) Kurikulum harus mampu menjawab capaian kompetensi mahasiswa 

Competence Achievement (CA) 

4) Kurikulum FITK wajib berlandaskan atau berbasiskan core values UIN 

Sunan Kalijaga. 
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c) Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum 

kurikulum yaitu pertama, mengembangkan kemampuan berfikir kritis, 

kemampuan memecahkan masalah dan berbuat realistis. Menurut John 

Dewey, pengetahuan dan keterampilan tidak hanya ditransferkan, tapi 

sekaligus di transformasikan sehingga selain dikuasai oleh siswa juga 

membangkitkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif.14 Kedua, mengacu 

pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yaitu mengembangkan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Ketiga, 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Adapun tujuan khusus kurikulum yaitu pertama, menumbuhkan insan 

Indonesia cerdas dan kompetitif, sesuai dengan visi pendidikan nasional 

Indonesia. Kedua, Insan Indonesia Cerdas Insan Indonesia yang cerdas 

secara komprehensif, meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional  dan 

sosial, cerdas intelektual serta cerdas kinestetik. 15 Ketiga, Pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan, Keempat, memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

Kelima, kurikulum sebagai acuan dari proses langkah langkah perbaikan 

dalam pembelajaran dimasa mendatang.  Keenam, Mencerdaskan  

kehidupan bangsa. Ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan 

bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

Pengakuan kompetensi kerja yaitu berupa; mendapatkan informasi 

lowongan pekerjaan melalui kegiatan PKL, PPL, KKN, Pelatihan, Magang serta 

memajukan pengalaman kerja dengan meningkatkan orientasi pada dunia nyata 

serta menyiapkan peserta didik dalam meningkatkan kejujuran dan pekerjaan yang 

sesuai. 

Aspek mencerdaskan kehidupan bangsa, meliputi memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

Yang dimaksud dengan aspek mencerdaskan kehidupan bangsa adalah 

menumbuhkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, sesuai dengan visi 

pendidikan nasional Indonesia. Adapun yang  dimaksud dengan Insan 

Indonesia Cerdas ialah Insan Indonesia yang cerdas secara komprehensif, 

 

 
 

14 John Dewey, John Dewey’s view of Curriculum in The Child and the Curriculum, Journal 

by Douglas J. Simpson, and Michael J b. Jackson. file:///C:/Users/OP4/Downloads/untitled.pdf 
15 Depdiknas, 2005. Ringkasan Eksekutif Renstra Departemen pendidikan Nasional 2005 – 

2009, pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 
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meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual serta 

cerdas kinestetik (Depdiknas, 2005). 16 

Aspek-aspek dari Insan Indonesia Cerdas dan  Kompetitif dapat 

dikelompokkan menjadi: bagian pertama terdiri dari (1)   kecerdasan 

jasmani, dan (2) kecerdasan rohani yang meliputi (a) kecerdasan spiritual 

(b) kecerdasan emosional dan sosial (c) kecerdasan intelektual, serta di 

bagian kedua terdapat karakteristik kompetitif. Sebenarnya secara 

konseptual, ditinjau dari indikator indikatornya, karakteristik kompetitif 

dapat dimasukkan ke dalam kecerdasan emosional maupun kecerdasan 

spiritual.17 

 

 

 

Gambar 7. Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 

 

Pada aspek mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan visi 

kemendikbud 2025 yaitu menghasilkan insan Indonesia cerdas dan 

kompetitif. Makna insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif pada aspek 

cerdas spiritual yaitu beraktualisasi diri melalui  olah  hati  atau  kalbu 

untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan dan akhlak 

mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Sedangkan 

cerdas emosional dan sosial adalah beraktualisasi diri melalui olah rasa 

untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan 

keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk 
 

16 Depdiknas, 2005. Ringkasan Eksekutif Renstra Departemen pendidikan Nasional 2005 – 

2009, pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 
17 Paradigma, No.  02  Th.  I,  Juli 2006   • ISSN 1907-297X Mewujudkan Insan Indonesia 

Cerdas Komprehensif dan Kompetitif,. Yulia Ayriza. Universitas Negeri Yogyakarta 
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mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) 

membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b)  demokratis;  (c) 

empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria 

dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan 

bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan 

kewajiban warga negara.18 

Cerdas intelektual meliputi aktualisasi diri melalui olah pikir untuk 

memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan aktualisasi insan intelektual yang  kritis,  kreatif,  inovatif, 

dan imajinatif. Sedangkan cerdas kinestetis meliputi aktualisasi diri  

melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat,  bugar, 

berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas dan aktualisasi  insan  

adiraga. 19 Kecerdasan intelektual meliputi kecerdasan linear, matematik, 

dan logis sistematis. Kecerdasan ini  menghasilkan pola pikir yang 

berdasarkan logika, tepat, dan akurat. kecerdasan intelektual tidak 

melibatkan emosi dalam memproses informasi. 

Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan  menerapkan 

nilai humaniora yaitu berupa bahan kajian atau disiplin ilmu dari masing 

masing mata kuliah, dengan cara menyediakan pengetahuan dan  

mengembangkan skill, sikap, nilai-nilai  esensial  perkembangan  pribadi 

dan kebutuhan dalam kehidupan serta kontribusi dalam pengembangan dan 

perubahan sosial. 

 
d) Isi Pengembangan Kurikulum 

 

Kurikulum perguruan tinggi diartikan sebagai rencana dalam proses 

pembelajaran yang memfokuskan pada konten atau isi kurikulum. Dalam 

konsep pengembangan kurikulum terdapat isi kurikulum, diantaranya: Mata 

kuliah (CP dan Bahan Kajian S1, S2, S3), serta struktur mata kuliah. 

Menurut Nana Sudjana, isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan 

dan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dan pengalaman 

belajar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk dapat mencapai tujuan 

pendidikan.20 Dalam menentukan isi kurikulum sebaiknya mempertimbangkan 

pengetahuan pengalaman belajar, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, 

perkembangan masyarakat menyangkut tuntutan dan kebutuhan, 

 

18 https://kemdikbud.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf hlm 37-38 
19 https://kemdikbud.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf hlm 37-38 
20 Nana Sudjana, Pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah , (Bandung, Sinar 

Alsindo. 2002) hlm 28-29. 

https://kemdikbud.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf
https://kemdikbud.go.id/dokumen/renstra-2010-2014/Bab-III.pdf
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada setiap tingkat pendidikan.21 Ada 

beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam pemilihan dan penetapan isi 

kurikulum. Pertama, tugas dan tanggung jawab sekolah dalam mencerdaskan 

anak bangsa sangat terbatas, dari segi waktu maupun upaya mendewasakan 

anak. Kedua, tuntutan dan kebutuhan masyarakat senantiasa berkembang dari 

waktu ke waktu. Ketiga, adanya beberapa tingkat dan jenjang pendidikan 

sesuai dengan tujuan dan hakikat perkembangan anak. Kelima, pendidikan 

disekolah merupakan sub-sistem dari pendidikan sepanjang hayat. Kriteria 

dalam memilih isi kurikulum, ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang 

harus diperhatikan yakni. (a) untuk tingkat pendidikan mana kurikulum itu 

disusun?, (b) untuk jenis pendidikan apa kurikulum itu diberikan? Pertanyaan 

pertama berkenaan dengan tingkat dan jenis pendidikan yang secara umum 

dibedakan menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. Setiap jenis dan jenjang pendidikan tersebut mempunyai tujuan yang 

berbeda satu sama lain, akan tetapi harus mencerminkan adanya 

kesinambungan dari ketiganya. Ini berarti dalam memilih isi kurikulum, faktor 

dari ketiga jenis pendidikan harus diutamakan.22 

Kriteria isi kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini, pertama 

memuat landasan filosofi pendidikan dan filosofi pembangunan, kedua 

sesuai dengan psikologi perkembangan anak, ketiga mencerminkan  

interaksi sosial. Keempat, isi kurikulum bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Kelima, isi kurikulum mengandung pengetahuan yang 

tahan uji. Keenam, isi kurikulum mengandung bahan kajian yang jelas, 

dapat diobservasi, diukur dan dicapai dalam proses pembelajaran serta  

dapat didemonstrasikan dan dinilai. Ketujuh, mengandung teori, prinsip, 

konsep yang didalamnya mengandung informasi faktual. 

 

e) Metode atau Cara dalam Pengembangan Kurikulum 
 

Metode atau cara dalam pengembangan kurikulum, menurut Ila 

Sahilah dkk, mengemukakan perancangan kurikulum terbagi menjadi 3 

bagian, yaitu : perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), 

pembentukan mata kuliah dan penyusunan mata kuliah dalam struktur 

kurikulum. Adapun perumusan capaian pembelajaran lulusan meliputi 3 

aspek yaitu penetapan profil lulusan, penetapan kemampuan yang 

 

21 Nana Sudjana, Pembinaan dan pengembangan kurikulum .. ., hlm 28-29. 
22 Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2002), hlm. 30-31 
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diturunkan dari profil, merumuskan capaian pembelajaran lulusan, 

pembentukan mata kuliah yang terdiri dari tiga aspek yaitu, pemilihan  

bahan kajian dan  materi pembelajaran, penetapan mata  kuliah serta 

penetapan besarnya sks mata kuliah.23 

Langkah langkah yang  digunakan, penulis kembangkan menjadi 

beberapa tahapan yaitu sebanyak 16 tahap, meliputi:  (1)  Pembentukan  

Task Force Program Studi, (2) Analisis SWOT, (3) Penyusunan Visi dan 

Misi, (4) Analisis Kebutuhan (Tracer Study), (5) Penetapan Profil dan 

Deskripsi Profil, (6)  Perumusan Capaian Pembelajaran atau Learning 

Outcome (LO), (7) Pengidentifikasian CP atau Learning Outcome dalam 

Elemen Kompetensi Berdasarkan Pilar UNESCO, (8) Pemilahan LO atau  

CP Calon Mata Kuliah dan Soft Skill, (9) Pengubahan LO atau Capaian 

Pembelajaran Menjadi CLO (Course Learning  Outcome), 

(10)Penghitungan Keluasan Mata Kuliah, (11) Penghitungan Kedalaman 

Mata  Kuliah,  (12)  Labelling Mata  Kuliah,  (13)  Menghitung Bobot  SKS, 

(14)  Struktur  Kurikulum,  (15)  Menitipkan  Soft  Skill  Pada  Mata Kuliah, 

(16) Deskripsi Mata Kuliah, Kode CP Serta SKS. 

 
f) Evaluasi Kurikulum 

Menurut Anik Ghufron, evaluasi kurikulum adalah proses pembuatan 

pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu 

kurikulum.24 

Sedangkan menurut Saylor curriculum evaluation is the process used in 

judging the appropriateness of curriculum choice. 25 Evaluasi kurikulum 

merupakan proses yang digunakan untuk memutuskan atau menentukan 

kesesuaian dalam pemilihan kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk 

mengukur sejauh mana tujuan kurikulum dicapai melalui penerapan kurikulum 

serta menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan 

efisiensi, efektifitas serta untuk menghasilkan bukti empiris tentang sifat, arah dan 

tingkat perubahan perilaku yang timbul dari usaha pendidikan. Bukti ini kemudian 

dapat digunakan sebagai panduan untuk memodifikasi setiap tahap proses 

kurikulum. Evaluasi kurikulum juga merupakan salah satu  proses 

pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati 

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai 

suatu kurikulum. Efektivitas setiap program pendidikan dinilai dari potensinya 
 

23 Ila Sahila. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2016. Hlm.7 
24 Anik Ghufron, Evaluasi Kurikulum, Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah 

Surakarta 2010, P.2 
25 (Saylor, 1981: 316), 
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dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasarannya yang dilihat dari sejauh mana 

tujuan tercapai dapat dinilai melalui prosedur evaluasi yang tepat. Evaluasi dalam 

kegiatan bertujuan harus memiliki karakteristik tertentu. Adapun karakteristik 

yang penting adalah konsistensi dengan tujuan kurikulum, nilai diagnostik cukup, 

kelengkapan dan kesinambungan kontinuitas. 

Menurut Anselmus, komponen evaluasi pada kurikulum adalah komponen 

yang berisi pernyataan tentang upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian 

pembelajaran serta efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi untuk 

mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran disebut evaluasi hasil, sedangkan 

evaluasi untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran disebut 

evaluasi proses. 26 Dalam pekerjaan evaluasi, harus disertai dengan pemberian 

pertimbangan, karenanya pemberian evaluasi menjadi hal mutlak untuk 

menjadikan pembeda antara evaluasi dengan studi sistematik lainnya. Untuk 

memberikan suatu pertimbangan, maka seorang evaluator harus memiliki standar 

karena pertimbangan hanya dapat dilakukan berdasarkan standar. 27 Dalam 

evaluasi terdapat istilah standar dan kriteria, kedua hal tersebut dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Pengertian standar lebih bersifat 

umum, sedangkan kriteria lebih bersifat khusus. Evaluasi kurikulum yang peneliti 

lakukan dengan menggunakan teknik delphi dan forum group discussion (FGD) 

dalam pengambilan keputusan suatu kurikulum. 

 
B. Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum Linear S1, S2, dan S3 

Mengacu KKNI 

 
Penyusunan Kurikulum secara umum dapat dibagi dalam 3 tahap: (1) tahap 

perumusan capaian pembelajaran (2) Tahap pembentukan dan penyusunan mata 

kuliah (3) Penyusunan struktur atau kerangka kurikulum. 

 
1) Tahap perumusan capaian pembelajaran 

Bagi prodi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi 

kurikulum lama, yakni mengaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah 

terbukti dimiliki oleh lulusan, dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan 

kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui 

penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau 

keilmuan, dan perkembangan keilmuan atau keahlian. Dalam tahap ini akan 

dihasilkan rumusan capaian pembelajaran baru. Pada program studi baru, 
 

26 Anselmus JE Toelenlioe, Pengembangan Kurikulum teori, catatan kritis dan Panduan. 

Bandung, Refika Aditama: 2017) Hlm.11 
27 Hamid Hasan. Evaluasi Kurikulum, (Bandung, Remaja Rosdakarya, Oktober 2009) Hlm 

240 
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maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi 

keimuan prodi, melalui kebijakan universitas dalam pengembangan prodi, 

disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan 

masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau keilmuan. Semua 

tahap ini rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi 

ketentuan yang tercantum dalam SNPT dan KKNI. 

 

2) Tahap pembentukan dan penyusunan mata kuliah 

Pada tahap ini rumusan pengetahuan yang harus dikuasai (diajarkan) 

dari suatu program studi diurai menjadi bahan kajian dan ditetapkan tingkat 

penguasan, keluasan, dan kedalamannya. Penetapan ini perlu melibatkan 

kelompok atau bidang atau laborstorium. yang ada di program studi, dengan 

mengacu pada rumpun, cabang, dan ranting keilmuan yang terkait dengan 

prodi. Dalam membungkus bahan kajian menjadi mata kuliah, harus dimulai 

dengan membuat matrik antara rumusan sikap, ketrampilan umum, 

ketrampilan khusus dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitan 

keduanya. Penetapan besaran SKS sebuah mata kuliah didasarkan pada 

perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki 

“kemampuan” yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. 

 

3) Penyusunan struktur atau kerangka kurikulum 

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola 

susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut : 

a. beban SKS rata-rata di setiap semester yakni 18-20 SKS, 

b. ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan  

tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah. 

c. Strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan. 

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian unsur capaian 

pembelajaran yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana 

pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum. Karena 

kurikulum juga memiliki arti pembelajaran maka proses pelaksanaan dan 

cara penilaian atau asssement merupakan satu kesatuan pengertian 

kurikulum. 

Dalam menyusun kurikulum pada level S1, S2, S3 Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Mengacu KKNI peneliti 
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kembangkan menjadi 16 langkah. Agar mempermudah dalam proses 

penyusunannya, terdapat 16 langkah dalam proses penyusunan kurikulum, 

meliputi: 

 

 
1. Pembentukan Task Force Program Studi 

Pimpinan Fakultas atau Dekan Fakultas membentuk tim Ad  Hoc  

gugus tugas atau satuan tugas (satgas) penyusunan kurikulum di masing- 

masing prodi yang dipimpin oleh ketua program studi di bawah koordinasi 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.28 

 

2. Analisis SWOT 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji kekuatan, 

kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan yang dihadapi program studi di 

UIN Sunan Kalijaga dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis dan cepat dengan 

bekal kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan yang diikuti pada 

lembaga tersebut. Selain itu langkah kegiatan yang dilakukan dalam analisis 

SWOT adalah mengkaji sejumlah dokumen yang relevan berkaitan dengan 

landasan filosofis, sosiologis, histori, yuridis, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta perkembangan ekonomi dan dunia industri, termasuk 

dokumen kurikulum yang sejenis baik dari perguruan tinggi dalam negeri 

maupun luar negeri. 

 

3. Penyusunan Visi dan Misi 

Hasil dari analisis SWOT universitas atau fakultas dirumuskan secara 

operasional dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian 

serta program lembaga yang terangkum dalam dokumen rencana induk 

pengembangan dan perencanaan strategis serta perencanaan tahunan. Dokumen 

perencanaan tersebut menjadi blue print dan acuan dalam pengembangan 

kelembagaan, akademik dan kemahasiswaan termasuk lulusan. 

Visi Program Studi adalah gambaran masa depan Program Studi yang 

hendak diwujudkan. Visi menjawab pertanyaan: “Program Studi ingin menjadi 

 
 

28 Tim LPM, Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 

Suka Press, 2016), hlm. 10. 
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apa di masa depan (what do we want to become) ?” Dengan kata lain, visi 

adalah citra mental yang kuat tentang hal yang ingin diciptakan di masa depan 

untuk Program Studi ini. Hal itu merefleksikan apa yang paling atau harus 

dipedulikan, menggambarkan ekspresi tentang wujud misi lembaga ke depan 

dan selaras dengan keyakinan dasar, nilai-nilai dasar, dan tujuan. 

Visi Program Studi merupakan hasil dari kerja bersama civitas 

akademik yang berakar dari realitas program studi. Visi yang kuat tidak akan 

lari dari realitas, sehingga penting sekali memahami realitas program studi. Jika 

tidak, visi Program Studi menjadi tidak terhubung dengan kondisi sekarang dan 

menjadi tidak bertenaga. Jadi, visi memungkinkan mengeksplorasi 

kemungkinan dan realitas yang diinginkan. Karena itu, visi menjadi kerangka 

kerja untuk apa yang ingin lembaga kembangkan. 

Misi Program Studi adalah jalan pilihan untuk menuju ke masa depan 

Program Studi. Misi Program Studi menjelaskan alasan keberadaannya (the 

reason for being). Pada umumnya misi organisasi menjelaskan lingkup, 

maksud atau batas kegiatan organisasi, yaitu kebutuhan pelanggan atau 

stakeholders apa yang akan dipenuhi oleh organisasi, siapa dan di mana; serta 

produk inti apa yang dihasilkan, dengan teknologi inti dan kompetensi inti apa. 

Karena suatu program studi merupakan lembaga pendidikan tinggi maka semua 

konten itu disesuaikan dengan perspektif lembaga pendidikan tinggi. 

 

4. Analisis Kebutuhan (Tracer Study) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan kajian 

terhadap tuntutan pasar kerja dan kebutuhan mahasiswa ketika mereka akan 

memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya yang terkait dengan 

kemampuan kerja, sikap dan kepribadian para lulusan. Oleh karena itu, 

diperlukan informasi yang relevan terkait dengan kebutuhan pengguna lulusan 

dan tuntutan pasar kerja terkait dengan berbagai kriteria dan persyaratan kerja 

yang diperlukan. 

Dengan demikian melalui analisis kebutuhan, hasilnya dapat digunakan 

dalam pengembangan soft skills dan hard skills melalui kurikulum yang 

didesain, dikembangkan disusun dan diimplementasikan dalam proses 

perkuliahan sehingga para lulusan dapat beradaptasi dengan cepat, tepat dan 

mampu mengembangkan profesinya secara baik dan maksimal dalam dunia 

kerja yang dimasukinya. 
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5. Penetapkan Profil Lulusan dan Deskripsi Profil 
 

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi 

sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan 

secara nasional. Perlu pula melibatkan pemangku kepentingan agar terjadi 

konvergen dan konektivitas antara institusi dengan pemangku kepentingan. 

Untuk menetapkan profil lulusan, dapat diawali dengan pertanyaan: 

“akan menjadi apa setelah lulus dari program studi atau perguruan 

tinggi”. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh 

lulusan Program Studi di masyarakat atau dunia kerja. 

Rumusan profil disarankan menuliskan peran profesional dan 

serangkaian kompetensi (learning outcomes) yang harus dimiliki lulusan untuk 

menjalankan peran tersebut secara profesional, akuntabel dan berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat 

bagi kemanusiaan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 4). 

 

PROFIL DAN DESKRIPTOR 

PRODI PGMI Strata 1 

NO PROFIL DESKRIPTOR 

(1) (2) (3) 

1 Tenaga Pendidik/Guru Kelas 

MI/SD 

Tenaga Pendidik pada jenjang madrasah ibtidaiyah yang 

mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

mengembangkan pembelajaran berdasar keilmuan, 

karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2 Peneliti pada bidang 

pendidikan MI/SD 

Peneliti Pemula yang mampu memecahkan permasalahan 

pembelajaran serta mampu menghasilkan inovasi 

pembelajaran yang teruji untuk peningkatan mutu 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

3 Praktisi dan Konsultan 

Pendidikan 

Praktisi dan Konsultan Pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan dasar dalam bidang pengelola pendidikan, 

pembina ekstra kurikuler, evaluator pelaksanaan 

pembelajaran, dan pengembang media serta sumber 

belajar. 

 

Gambar 8. Contoh Profil dan Deskriptor 
 

6. Perumusan Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome (LO) 

Capaian pembelajaran (CP) atau Learning outcomes (LO) menjadi 

komponen penting yang merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan 

proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh 

studi pada satu program studi. Fungsi Capaian Pembelajaran adalah (Illah 

Sailah,2014; 3:24): (1) Sebagai penciri, deskripsi atau spesifikasi dari program 

studi; (2) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran 
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dan pendidikan; (3) Sebagai pelengkap deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah) - PP nomor 81 tahun 2014; (4) Sebagai komponen penyusun 

kurikulum dan pembelajaran. 

 

 

 

 

Gambar 9. Unsur Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI 

 

Adapun ketentuan penyusunan capaian pembelajaran secara substansi dapat 

dilakukan melalui tahapan berikut : 

a. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan capaian pembelajaran dapat 

mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi 

sejenis yang memiliki reputasi baik dan dari sumber lain yang pernah ditulis, 

misal dari asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsirsium keilmuan, jurnal 

pendidikan atau standar akreditasi dari Negara lain. 

b. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan capaian pembelajaran (CP) 

dapat mengkaji, membedakan, membandingkan dan menyandingkan rumusan 

capaian pembelajaran yang dimilikinya dengan rumusan capaian pembelajaran 

pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang 

kualifikasinya. 

c. Menyesuaikan hasil rumusan capaian pembelajaran yang dimiliki masing- 

masing program studi dengan rumusan sikap dan keterampilan umum yang 

telah ditetapkan dalam SN-DIKTI. 

Gambar 10. Rumusan Capaian Pembelajaran dalam SN-DIKTI 
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Dalam menyusun LO menggunakan Kata Kerja (merupakan capaian) yang 

operasional dan terukur, yang dapat menggunakan Taksonomi beberapa pakar 

(Bloom, Anderson, Marzano, dll). Taksonomi Bloom terdiri atas 3 domain, yaitu 

(1) Kognitif, yang menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) Afektif, 

yang menghasilkan domain sikap; dan (3) Psikomotor, yang menghasilkan 

keterampilan fisik (Bloom, 1956). 

Untuk deskripsi sikap dan tata nilai serta keterampilan umum telah ada di 

dalam lampiran SNPT No. 44 tahun 2015. Prodi diperbolehkan menambahkan 

deskripsi sikap dan tata nilai serta keterampilan umum dari permendikbud tersebut. 

Selanjutnya prodi menyusun deskripsi keterampilan khusus dan pengetahuan. 

Apabila prodi sejenis telah memiliki asosiasi atau forum maka deskripsi 

keterampilan khusus dan pengetahuan dapat disusun bersama-sama (sesuai dengan 

pasal 7 ayat 5 dan 6 SNPT no. 44 tahun 2015). Berikut disajikan contoh penulisan 

deskripsi keterampilan Khusus dan Pengetahuan. 

 

 

Gambar 11. Cara Penulisan Unsur Keterampilan Khusus dan Pengetahuan 

dalam Capaian Pembelajaran 

 

Berikut disajikan tahapan penyusunan capaian pembelajaran (CP) atau 

Learning Outcome (LO). Dalam penyusunan LO atau CP diawali dengan 

meletakkan deskripsi LO dalam KKNI diteruskan deskripsi LO dari SN-DIKTI 

atau PT, LO Universitas, LO prodi Asosiasi, dan LO prodi. Langkah selanjutnya 

setelah penyusan LO atau CP diteruskan pemetaan LO atau CP tersebut ke dalam 

empat pilar UNESCO (to know, to do, to be, to live together). 
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Gambar 12. Contoh Capaian Pembelajaran 

 
7. Pengidentifikasian CP atau Learning Outcome dalam Elemen Kompetensi 

Berdasarkan Pilar UNESCO 

Rumusan capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi 4 pilar 

UNESCO (to know, to do, to be dan to live together). Identifikasi pencapaian 

pembelajaran tersebut kemungkinan memenuhi 4 pilar atau hanya sebagian. LO 

atau CP yang memenuhi elemen kompetensi (to know dan to do) akan menjadi 

mata kuliah. Sedangkan LO atau CP yang hanya memenuhi to be dan atau to live 

together tidak menjadi mata kuliah namun dititipkan pada mata kuliah. Cara 

menitipkan elemen kompetensi to be dan atau to live together ada pada tahapan 

nomor 15. Berikut contoh pemetaan LO atau CP ke dalam pilar UNESCO. 
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Gambar 13. Contoh Pemetaan LO atau CP ke dalam Pilar UNESCO 

 
Keterangan : 

Capaian Pembelajaran atau LO  yang tertera dalam gambar 13 diambil dari CP  

atau LO Final ciri khas Prodi kolom 6 gambar 12. 

 
8. Pemilahan LO atau CP Calon Mata Kuliah dan Soft Skill 

 

Selanjutnya LO atau CP yang memenuhi dua pilar UNESCO To Know dan 

To Do dimasukkan ke dalam matriks penyusunan kurikulum. Contoh gambar 8 

untuk CP Nomor 3 dan 5 seterusnya yang memenuhi elemen To Know dan TO Do 

dimasukkan dalam pembentukan mata kuliah. Sedangkan untuk CP nomor 1, 2 

sejenisnya tidak dimasukkan dalam matriks kurikulum. Pemilahan CP ini dilakukan 

untuk mempermudah penyusunan kurikulum. 
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9. Pengubahan  LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO (Course 

Learning Outcome) 

CLO memuat bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai LO atau CP. 

Dengan demikian isi CLO adalah deskripsi bahan kajian yang diperlukan untuk 

mencapai LO atau CP. CLO dapat dirumuskan dari pohon ilmu program studi. 

Pohon ilmu program studi tentunya akan berisikan batang dan ranting ilmu. Bahan 

kajian ini nanti akan menjadi materi pembelajaran. Berikut ini disajikan contoh 

deskripsi bahan kajian dari setiap LO atau CP. 
 

Gambar 14. Contoh Penyusunan Bahan Kajian 
 

10. Penghitungan Keluasan Mata Kuliah 

Bahan kajian yang telah ditentukan dimasukkan ke dalam matriks. 

Pertemuan LO atau CP dengan bahan kajian akan menjadi mata kuliah. 

Penghitungan keluasan dengan cara menghitung jumlah checklist pada bahan kajian 

dalam setiap CP atau LO. Untuk mempermudah penghitungan keluasan  pada 

setiap bahan kajian diberikan kode angka 1. (lihat contoh pada gambar 15) 
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Gambar 15. Penghitungan Keluasan Mata Kuliah 

 

11. Penghitungan Kedalaman Mata Kuliah 

 

Menghitung kedalaman LO atau CP dilihat dari kata kerja operasional  

yang terdapat dalam LO atau CP tersebut. Untuk melihat kedalaman kita gunakan 

salah satu model taksonomi capaian pembelajaran bisa dari taksonomi Bloom, 

Anderson atau Marzano. (Tahapan nomor 6). Tingkat kedalaman kata kerja dapat 

dilihat dari taksonomi tersebut. Contoh menghitung kedalaman, untuk domain 

kognitif mensintesa menurut taksonomi Bloom tingkat kedalamannya adalah 4. 

 

 

Gambar 16. Penghitungan Kedalaman LO atau CP 
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12. Labelling Mata Kuliah 

 

Setiap LO atau CP dan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai LO 

diberi warna yang sama, dan ini menjadi mata kuliah. Pemberian nama atau 

labelling mata kuliah secara prinsip tidak ada aturan, namun untuk mencirikan isi 

bahan kajian sebaiknya mengangkat rumpun ilmu dari bahan kajian tersebut. 

Jumlah mata kuliah akan sama dengan warna dari setiap LO atau  CP.  Lihat 

gambar 17. 

 

 

 
Gambar 17. Labelling Mata Kuliah 

 

13. Menghitung Bobot SKS 

 

Menghitung jumlah SKS dimulai dari menghitung jumlah keluasan 

dikalikan kedalaman akan menghasilkan beban mata kuliah. Beban mata kuliah 

dibagi dengan jumlah total beban mata kuliah dikalikan SKS suatu program studi 

(misalnya: S-1 = 144 SKS, S-2=52 SKS, S-3=46 SKS) yang ditetapkan dikurangi 

SKS mata kuliah titipan. Mata kuliah Tititipan sebagai penciri Nasional 

(Pendidikan Agama 2 sks, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 2 sks, Bahasa 

Indonesia 2 sks, Logika atau Matematika 2 sks, Bahasa Asing). Dikarenakan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta berbasis Ilmu Agama maka untuk mata kuliah 

Pendidikan Agama Tidak lagi diakomodir. Demikian juga untuk mata kuliah 

Bahasa Asing. Oleh karena mata kuliah penciri nasional sebanyak 6 SKS. Mata 

kuliah penciri universitas meliputi Akhlak dan tasawuf 2 SKS, Alquran atau Hadits 

3 SKS, Bahasa arab 2 SKS, Bahasa Inggris 2 SKS, Filsafat Ilmu 2 SKS, Fiqh dan 

Ushul Fiqh 2 SKS, Pengantar Studi Islam 2 SKS, Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Budaya Lokal 2 SKS, Tauhid 2 SKS. Dengan total SKS 19. 
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Jumlah SKS Final bisa diambil kebijakan yang di belakang komanya diatas 

atau sama dengan lima maka dibulatkan ke atas, sedangkan di bawah lima maka 

dibulatkan ke bawah. 

MENGHITUNG BOBOT SKS 

 
Gambar 18. Penghitungan SKS 

 

14. Struktur Kurikulum 

 

Setelah mata kuliah ditemukan selanjutnya didistribusi pada setiap 

semester. Pada setiap semester diberikan label yang sesuai dengan karakteristik LO 

atau CP. 

 

 

Gambar 19. Struktur Kurikulum 
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15. Menitipkan Soft Skill Pada Mata Kuliah 
 

Setiap mata kuliah yang sudah ditetapkan jumlah SKSnya masih akan 

dititipi LO atau CP yang berkarakteristik sikap dan tata nilai lebih lanjut dikenal 

dengan Softskills. Dengan cara memilih LO atau CP yang sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah, misalnya mata kuliah agama dititipi LO atau CP 

“Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukan sikap religius”. Untuk 

lebih jelasnya lihat contoh dibawah! 

 

Gambar 20. Peta Pengembangan Soft Skills 

Keterangan : 

Simbol angka 1 pada setiap CP menunjukkan titipan pada mata kuliah. 

 

 
16. Deskripsi Mata Kuliah, Kode CP Serta SKS 

Tahap ini merupakan tahap terakhir atau final dalam penyusunan dokumen 

kurikulum atau KP II kurikulum. Sebelum masuk pada tahapan implementasi 

kurikulum. Supaya mempermudah dalam menyusun RPS atau kontrak 

pembelajaran, berikut sebagai contoh: 

 
Tabel 4. Contoh Deskripsi Mata Kuliah 

Leadership & 

Kebijakan 

Pendidikan 

 

1.9, 2.3.11, 3.3.6, 4.3.8, 4.3.11 

 
1.9 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. Syarat 

profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi guru. 

Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. Klinik 

pendidikan. 

 

 
2.3.11 

Kebijakan Pendidikan: Analisis kebijakan (Hakekat kebijakan, 

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, Proses pembuatan 

kebijakan). Studi analisis kebijakan (Karakteristik studi analisis 

kebijakan, Analisis kebijakan sebagai diskursus, Ragam teknik analisis 

kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, Skenario analisis 
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Leadership & 

Kebijakan 
Pendidikan 

 

1.9, 2.3.11, 3.3.6, 4.3.8, 4.3.11 

 kebijakan). Studi analisis kebijakan pendidikan (Kerangka berpikir 

studi analisis kebijakan pendidikan, Perspektif dalam analisis  

kebijakan pendidikan). Studi pendidikan Islam. Konsep school 

governance. Konsep akuntabilitas. Program dan indikator pendidikan 

dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan tantangan globalisasi bagi 

pendidikan. Kasus kebijakan beberapa negara di dunia. Metode analisis 

kebijakan. Jenis-jenis tindakan kebijakan. Monitoring dan Evaluasi 
kebijakan. 

 

 

3.3.6 

Praktik filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar pemimpin dan 

kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual kepemimpinan. 

Konsep dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon keputusan. 

Mekanisme proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor penentu 

pengambilan keputusan. 

 

 

4.3.8 

Praktik Kepemimpinan: filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar 

pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual kepemimpinan. 

Konsep dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon keputusan. 

Mekanisme proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor penentu 

pengambilan keputusan. 

 

 
4.3.11 

Leadership riset: Teori Great Man, Teori Kepemimpinan Sifat atau 

Trait Theory, Teori Kepemimpinan Perilaku, Teori Situasional, Teori 

Kepemimpinan Charismatik, Teori Kepemimpinan Visioner, Teori 

Atribusi, Teori Lingkungan atau Environmental Theory, Teori Pribadi 

dan situasi atau Personal-Situation Theory, Teori Humanistik, Teori 

Tukar-Menukar atau Exchange Theory. 

 

 

 

 

 
 

4.3.12 

Praktik evaluasi (Autentik assesment): Mempraktikkan pengukuran, 

penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek-subjek, etika dan 

karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi pembelajaran, dan 

standar penilaian. Ranah Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif 

(taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di MI. penyusunan indikator 

dari Kompetensi Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. Tes obyektif 

dan tes uraian. Menyusun kisi-kisi instrumen tes (pilihan ganda, isian 

singkat, esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan esai. Teknik penilaian 

non tes (lembar observasi, daftar cek, angket, pedoman wawancara, 

skala sikap, penilaian antar teman, proyek, portofolio dan jurnal dll). 

Teknik analisis instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan Empirik). 

Daya beda, tingkat kesukaran, penyebaran jawaban, validitas, 

reliabilitas dll. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut hasil evaluasi 

(Pengayaan, remidi, tindak lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

 

Model Kurikulum 

Mengembangkan kurikulum yang berfokus pada kebutuhan personal dan sosial 

siswa. Berbagai pelajaran yang dikembangkan memadukan batas-batas antar bidang 

studi, dengan menekankan pengalaman belajar yang mencerminkan berbagai kejadian 
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di dunia nyata. Hasil kajian menginspirasi lahirnya berbagai pendekatan yang 

mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan integrative seperti pembelajaran berpusat pada 

siswa dan whole language (Beane, 1997. Gavelek dkk., 2000). 

Hasil penelitian Beane (1997) menunjukkan adanya sejumlah faktor pemicu 

mengemukanya gagasan integrasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Timbulnya dukungan terhadap penataan kurikulum yang melibatkan 

aplikasi pengetahuan daripada hanya sekedar hafalan atau akumulasi. 

2) Minat terhadap gagasan baru tentang cara kerja otak dalam belajar. 

Menurut riset, otak memproses imformasi melalui pola dan hubungan 

dengan penekanan pada koherensi daripada fragmentasi. Dengan demikian, 

semakin utuh pengetahuan, semakin kompatibel dengan otak dan semakin 

mudah diakses dalam belajar. 

3) Pengetahuan itu tidak pasti (fixed), juga tidak universal, tetapi dibangun 

secara social (social constructed). 

4) Pemeliharaan minat yang serius terhadap gagasan pendidikan progresif. 

Termasuk kelompok ini adalah pembela whole learning, pengajaran unit, 

kurikulum tematik, serta metode yang berpusat pada problem dan projek.29 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, terdapat produk yang dihasilkan oleh 

penulis yaitu berjudul Model Pengembangan Kurikulum Integrasi-Interkoneksi S1, S2, 

S3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Mengacu KKNI. Produk 

tersebut berisi tentang sejarah dan perkembangan kurikulum serta integrasi- 

interkoneksinya S1, S2 dan S3 Program PGMI yang mengacu KKNI dengan format 

buku font 11, 1,5 spasi dan rata kanan 3, rata kiri 4, rata atas 3 dan rata bawah 4. 

Pada produk tersebut terdiri dari tiga bab, pertama bab satu adalah 

pendahuluanyang berisi tentang dasar pemikiran dan landasan yuridis penyusunan 

kurikulum pendidikan tinggi. Pada bab dua adalah isi yang terdiri dari Pembentukan 

Task Force Program Studi, Analisis SWOT dan Analisis Kebutuhan, Langkah-langkah 

Menyusun Kurikulum S1, S2 dan S3. Sedangkan yang terakhir berisi penutup. Pada 

bagian isi, penulis menjelaskan tentang sejarah kurikulum, baik itu perkembangan 

kurikulum nasional atau kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia maupun 

kurikulum yang digunakan di UIN Sunan Kalijaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum Pendidikan…, hlm. 118-119 
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Gambar 21. Adaptasi Model Kombinasi Multipel Untuk Sarjana 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 5 berbunyi: Penyetaraan 

capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi 

pada KKNI terdiri atas: 

1. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1. 

2. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2. 

3. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3. 

4. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4. 

5. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5. 

6. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara 

dengan jenjang 6. 

7. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8. 

8. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9. 

9. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. 

10. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. 

 
Adapun bunyi deskripsi jenjang kualifikasi KKNI untuk level 6, 8, dan 9 

sebagai berikut: 

Jenjang 

Kualifikasi 
Uraian 

 

 

 

Deskripsi 

Umum 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta 

mendukung perdamaian dunia. 

d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang 

tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama serta pendapat atau temuan original orang lain. 

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

 

 

 

 

 
6 

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni pada bidangnya dalam 

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang 

dihadapi. 

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 

mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah 

prosedural. 

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi 

dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai 

alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung 

jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 
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Jenjang 

Kualifikasi 
Uraian 

 

 

 
8 

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni di 

dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

atau atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner. 

c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional 

dan internasional. 

 

 

 
9 

d. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau atau seni baru 

di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, 

hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. 

e. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

atau atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, 

multi, dan transdisipliner. 

f. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 

pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta 

mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 
 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri riset, teknologi, dan pendidikan 

tinggi republik indonesia nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar  Nasional  

Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk level Sarjana, Magister dan Doktor memiliki 

rumusan sikap yang sama. Yang membedakan adalah pengetahuan, keterampilan 

umum dan keterampilan khusus. 

 

RUMUSAN SIKAP 

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus 

memiliki sikap sebagai berikut: 

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika. 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab 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. 
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9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 

10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 
KETERAMPILAN UMUM SARJANA S-1 

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. 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 bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 
KETERAMPILAN UMUM MAGISTER S-2 

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai 

berikut: 

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan 

hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk 
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tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat 

nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah 

atau yang setara. 

2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya 

dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 

pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 

3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara 

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan 

masyarakat luas. 

4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 

5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 

terhadap informasi dan data. 

6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 

7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 
KETERAMPILAN UMUM DOKTOR S-3 

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut: 

1. mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan 

ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu 

pengetahuan dan atau atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah 

berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 

2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, 

termasuk kajian teoritis dan atau atau eksperimen pada bidang keilmuan, 

teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta 

memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks. 

3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan 

kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, 

atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan atau atau menghasilkan 

penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, 
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berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun 

eksternal. 

4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok 

penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas. 

5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan 

pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. 

6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah 

tanggung jawabnya. 

7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah 

tanggung jawabnya. 

8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di 

dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas 

peneliti diluar lembaga. 
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BAB III 

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM LEVEL S1, S2, S3 PRODI PGMI 

 
 

A. Pembentukan Task Force Program Studi 

Pimpinan Fakultas atau Dekan Fakultas membentuk Tim Ad Hoc gugus tugas atau 

satuan tugas (Satgas) penyusunan kurikulum di masing-masing prodi yang dipimpin 

oleh ketua program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kelembagaan.30 

B. Analisis SWOT dan Analisis Kebutuhan 

Analisis Antar Komponen 

Berdasarkan analisis SWOT tiap komponen, secara keseluruhan peta kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) 

dari prodi PGMI dapat dilihat dalam bagan berikut ini. 

 
Tabel 5. Peta kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

dan tantangan (threats) dari Prodi PGMI. 

 

 

 

Strengths Weaknesses 

a. Memiliki kredibilitas yang cukup memadai 

sebagai penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan profesi guru didukung oleh SDM 

yang memadai. 

b. Telah bersertifikat B oleh BAN PT. 

c. Telah ada beberapa kerjasama yang bisa 

ditindaklanjuti. 

d. Ikatan emosional yang bagus di antara para 

dosen. 

e. Komitmen dosen tinggi, dan determinasi 

bagi kemajuan. 

f. Memiliki jurnal yang bisa ditingkatkan 

akreditasinya. 
g. Input mahasiswa relatif baik. 

h. Memiliki visi yang jelas dan konsisten 

didukung dengan budaya mutu yang 

semakin kondusif 
i. Misi komprehensif dan relevan 

j. Tujuan jelas, terukur dan konkret 

k. Sasaran telah didukung oleh Sistem 

Penjaminan Mutu berbasis ISO 9001:2008 

a. Standar mutu kelembagaan yang masih 

rendah yang ditandai oleh hasil akreditasi 

BAN PT sebagain besar mendapat nilai C. 
b. Kualifikasi dan linieritas keilmuan dosen. 

c. Minimnya daya dukung infrastruktur 

perkuliahan seperti laboratorium dll. 

d. Struktur kurikulum yang tidak fokus dan 

mengambang (kurikulum Prodi PGMI 

yang sarat dengan muatan PAI. 

e. Asosiasi kelembagaan penyelenggara 

pendidikan (Prodi PGMI) belum 

terkonsolidasikan dengan baik. 

f. Masih terjadinya persepsi dikotomik 

diantara pemegang kebijakan dalam 

melihat posisi dan status program studi 

PGMI sebagai LPTK (Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan) 

penyedia guru kelas. 

g. Prodi PGMI belum memiliki nomen klatur 

di Menpan (belum terdaftar) 
h. Kurikulum Prodi PGMI yang sekarang 

 

30 Tim LPM, Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 

Suka Press, 2016), hlm. 25 
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l. Tatapamong telah dilakukan sesuai dengan 

Dokumen Organisasi dan Tatakelola 

(Ortaker) tahun 2006 dan 

terdokumentasikan dalam Manual mutu 

Sistem Penjaminan Mutu. 

m. Kepemimpinan telah terintegrasi dalam visi 

kepemimpinan Rektor UIN Sunan Kalijaga 

yang didukung dengan sistem informasi 

manajemen yang terkoordinasi melalui 

PKSI 

n. Sistem dan arah Pengelolaan dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) UIN Sunan Kalijaga 

dan Blueprint FTK UIN Sunan Kalijaga 

o. Prodi PGMI memiliki Sistem Penjaminan 

Mutu Internal berbasis ISO 9001:2008 

dengan AMI dan AME yang dikendalikan 

melalui UPM, dan Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal berbasis akreditasi BAN- 

PT. 

p. Rasio antara jumlah mahasiswa dan ruang 

layanan akademik (kelas, ruang bimbingan 

akademik, administrasi) yang memadai 

sehingga pelayanan akademik mahasiswa dapat 

terwadahi dengan baik. 

q. Ketepatan waktu penyelesaian studi dapat 

dicapai dengan sejumlah sistem yang 

mendukung 

r. Adanya program DPP yang mewadahi minat 

dan bakat serta pengembangan soft-skill 

mahasiswa. 

s. Terjalinnya komunikasi dengan para lulusan 

melalui ikatan alumni dan jejaring media sosial. 
t. Prestasi mahasiswa cukup membanggakan. 

u. Beragamnya bentuk-bentuk pelayanan 

mahasiswa 

v. Telah mengembangkan analisis jabatan dan 

analisis kebutuhan tenaga 

w. Tenaga pendidik berlatarbelakang pendidikan 

S2 dan S3 dan telah memenuhi kualifikasi 

dalam analisis jabatan. 

x. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

memiliki kemampuan ICT yang sangat 

memadai. 

y. Memiliki sistem penilaian kinerja dosen 

melalui IKD (indeks kinerja dosen). 

z. Kurikulum Prodi PGMI menggunakan model 

kurikulum berbasis kompetensi yang didesain 

dengan mengacu pada KKNI dan kebutuhan 

yang ada 

æ. Kepuasan mahasiswa terhadap dosen cukup 

tinggi sehingga Indeks Kinerja Dosen lebih dari 

3 pada skala 4. 

ø. Kelengkapan sarana pembelajaran di kelas 

cukup baik 

cc. Suasana akademik menjamin kebebasan 

mahasiswa dan dosen untuk berkiprah dalam 

beragam wahana. 
dd. Tingkat kegiatan penelitian di kalangan 

berlaku adalah rasa PAI. 

i. Lulusan PGMI tidak diterima 

dilingkungan Kemendiknas. 

j. Kebijakan Kemenag RI belum berpijak 

Prodi PGMI. 

k. Guru-guru yang mengajar di MI 75% 

berasal dari Prodi PGMI PAI dan 25% 

dari berbagai Prodi PGMI semua ada dan 

termasuk PGMI. 

l. Kalau kita lihat dari kesuaian ijasah guru- 

guru yang mengajar di MIN atau MIS 

adalah 98% mis met tidak sesuai dengan 

bidangnya ke ahliyanya. 

m. Belum ada yang mempersiapkan tenaga 

pendidik untuk S-2 PGMI karena Belum 

ada S-3 Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtiaiyah (PGMI) sehingga sangat urgent 

dan sekaligus prihatin dengan masalah- 

masalah tersebut diatas. 

n. Ada kecenderungan terjadinya 

kemerosotan moral di kalangan 

mahasiswa. 

o. Penurunan Rata-rata IP Kumulatif 

Mahasiswa. 

p. Jaringan kerja sama yang telah terbangun 

belum ditindaklanjuti secara optimal. 

q. Sebagaian besar dosen belum lulus S3 dan 

belum memiliki jabatan guru besar. 

r. Sistem informasi akademik, pembelajaran 

belum dikelola dengan baik. 

s. Belum ada kewenangan di tingkat Prodi 

untuk melakukan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

t. Redesain kurikulum belum ditindaklanjuti 

sehingga belum membuahkan hasil 

sampai pada penyusunan SAP dan 

Handout Pembelajaran. 

u. Kekurangan kelas dan laboratorium 

pembelajaran. 
v. Jurnal belum terakreditasi. 

w. Belum ada kewenangan di tingkat Prodi 

untuk mengikutsertakan dosen mengikuti 

pertemuan ilmiah. 

x. Usulan kebutuhan SDM tidak segera 

ditindak lanjuti. 

y. Kurangnya kepedulian Fakultas terhadap 

sarana prasarana perkuliahan, dan kondisi 

kerja. 

z. Paradigma keilmuan integratif- 

interkonektif (non-dikotomik) dari tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan belum 

tepat sebagaimana diharapkan 

aa. Terbatasnya lahan untuk pengembangan 

ruang karena berada di pusat kota. 

bb. Budaya mutu relatif baru sehingga masih 

perlu ada perubahan mindset secara 

bertahap. 
cc. Sistem penjaminan mutu belum didukung 

sepenuhnya oleh sistem penghargaan 
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dosen sangat tinggi, 

ee. Tingkat kegiatan pengabdian masyarakat 

baik individual maupun kelembagaan 

sangat tinggi. 

ff. Tingkat kepuasan pihak ketiga yang 

bekerjasama dengan Prodi PGMI cukup 

tinggi. 

gg. Tingkat kepuasan lembaga pengguna 

alumni sangat tinggi. 

hh. Kepercayaan lembaga atau instansi dalam 

maupun luar negeri cukup tinggi 

berdasarkan penawaran dan kunjungan 

pada Prodi PGMI. 

ii. Sudah memiliki gedung PPG lt.4 dan 

didalamnya dilengkapi laboratorium. 

(reward and punishment). 

dd. Sistem rekrutmen sumberdaya manusia 

mengikuti kebijakan nasional sehingga 

kurang mengikuti kebutuhan internal dan 

budaya mutu yang dikembangkan. 

ee. Tatapamong dan kepemimpinan belum 

secara optimal menunjukkan kemandirian 

sebagai Badan Layanan Umum (BLU). 

ff. Belum adanya bank data lulusan atau 

alumni Prodi PGMI. 

gg. Keragaman karakter dan persebaran 

mahasiswa dilihat dari asal daerah dan 

kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. 

hh. Belum optimalnya peran lembaga 

bimbingan karir bagi mahasiswa dan 

alumni. 

ii. Kemampuan berbahasa asing dari 

alumnus kurang optimal. 

jj. Sebagian dosen memiliki latar belakang 

pendidikan yang tidak linear dengan SK 

Tenaga Pengajar. 

kk. Rasio dosen-mahasiswa belum mencapai 

ideal. 

ll. Manajemen sumberdaya manusia belum 

memiliki acuan roadmap pengembangan 

SDM. 

mm.Sistem rotasi kepegawaian kurang 

mempertimbangkan prinsip 

pengembangan Prodi PGMI. 

nn. Sistem presensi kehadiran dosen (finger 

print) dirasa tidak optimal dan kurang 

selaras dengan fungsi dosen sebagai 

pengemban tridharma perguruan tinggi. 

oo. Apresiasi Prodi PGMI terhadap partisipasi 

mahasiswa dalam pengembangan budaya 

akademik belum optimal. 

pp. Apresiasi dan reward terhadap kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

belum memuaskan. 

qq. Banyak penelitian yang belum 

berkontribusi dalam pengembangan prodi 

PGMI dan pemecahan persoalan 

masyarakat. 

rr. Daya dukung untuk menindaklanjuti 

berbagai tawaran kerjasama masih belum 

optimal. 

Opportunities Threats 

a. Terbitnya Undang-undang No 14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen. 

b. Masih banyak guru baik PNS maupun Non 

PNS yang belum gelar S1. 

c. Banyak guru yang belum memiliki 

sertifikat profesi pendidik. 

d. Guru yang diangkat setelah terbitnya UU 

No 14 atau 2005 harus mengikuti 

pendidikan profesi. 

a. Pesaing Prodi lain yang sejenis. Mulai 

bermunculan Prodi sejenis (PGMI, PGSD). 

b. Kerjasama dengan Prodi lain yang sejenis 

belum intensif. 

c. Belum adanya pemberdayaan alumni secara 

komprehensif dan berkelanjutan bisa 

menjadikan peran alumni kontra produktif. 

d. Para alumni belum memiliki jiwa 

enterprenuer. 
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e. Lembaga yang berhak menerbitkan 

sertifikat profesi pendidik hanya LPTK. 

f. Peningkatan kapasitas Prodi - Rancangan 

dari Diknas atau Kemenag – Pendidikan 

Profesi guru dilaksanakan di Prodi. 

g. Peluang Kerjasama terkait beasiswa S2 

dan S3 bagi dosen. 

h. Peluang adanya penawaran penelitian dari 

berbagai pihak. 

i. Pendidikan Keguruan – PGMI semakin 

diminati masyarakat. 

j. Banyak peluang kerjasama dari beberapa 

direktorat menawarkan beberapa program 

terkait pemberdayaan guru MI (MEDP, 

PLPG, PPG). 

k. Akan dibukanya program S3 PGMI di UIN 

SuKa dan kemungkinan lingkup Kemenag. 

l. Adanya peluang Kerjasama dengan prodi 

lain yang sejenis. 

m. Pengembangan sarana dan prasarana untuk 

penyelenggaraan pendidikan profesi guru 

(fasilitas laboratorium). 

n. Peningkatan fasilitasi untuk kegiatan 

pembelajaran dan penelitian. 

o. Pengembangan kerjasama dengan berbagai 

instasi baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

p. Perluasan jaringan kerjasama dengan 

sekolah dan madrasah sebagai tempat 

mengasah pengalaman mendidik bagi 

mahasiswa. 

q. Target Millenium Development Goals 

(MDGs). 

r. Anggaran pendidikan minimal 20% 

menurut amanat Undang-Undang 

s. Disahkannya UU No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen yang diikuti oleh 

Peraturan pemerintah tentang Guru dan 

Dosen. 

t. Program Sertifikasi Guru secara nasional. 

u. Kepercayaan masyarakat meningkat 

seiring dengan kepastian dalam sistem 

pelayanan sebagaimana Sistem 

Penjaminan Mutu. 

v. Strategi Nasional Pengembangan Mutu 

Pendidikan melalui sistem Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi (PDPT). 

w. Penguatan kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan turut meningkatkan animo 

masyarakat terhadap Prodi PGMI. 

x. Reputasi para alumni turut mendongkrak 

e. Belum terjalin hubungan sinergi dengan 

lembaga kerja. 

f. Sebagian lulusan belum siap kerja. 

g. Mahasiswa angkatan pertama belum 

seluruhnya lulus. 

h. Lemahnya apresiasi terhadap profesi tenaga 

kependidikan Islam. 

i. Jumlah lulusan PGMI tidak sebanding 

dengan peluang kerja yang dibutuhkan di 

MIN atau MIS. 

j. Banyak berdirinya PT asing di Indonesia. 

k. Kecenderungan masyarakat mendapatkan 

lembaga pendidikan secara instan dan 

formalitas. 

l. Perubahan SOTK pada tingkat nasional 

kurang mengakomodir kebutuhan 

manajemen internal UIN Sunan Kalijaga. 

m. Regulasi keuangan negara kurang fleksibel 

merespon kebutuhan tatapamong dan 

pengelolaan Prodi PGMI. 

n. Perkembangan Penjaminan Mutu berbasis 

ICT belum terintegrasi dengan pakta 

penjaminan mutu regional AUN (Asean 

University Network). 

o. Kebijakan dari Menpan belum menampung 

kualifikasi dari lulusan prodi PGMI. 

p. Adanya kelas internasional di berbagai sekolah 

menengah di tanah air menjadi tantangan bagi 

lulusan Prodi PGMI. 

q. Krisis identitas akademik menimbulkan polemik 

di kalangan instansi daerah calon pengguna 

alumni. 

r. Komitmen dosen untuk pengembangan Prodi 

PGMI belum optimal mengingat dosen lebih 

banyak berkiprah di luar Prodi PGMI. 

s. Kesibukan dosen dikhawatirkan mengganggu 

pelayanan akademik terhadap mahasiswa. 

t. Seiring dengan penghargaan yang semakin besar 

dari pemerintah, tuntutan masyarakat tentang 

profesionalitas guru semakin meningkat. 

u. Perkembangan teknologi pembelajaran yang 

demikian pesat menuntut prodi PGMI selalu 

meningkatkan kemampuannya dalam penerapan 

teknologi pembelajaran. 

v. Agenda reformasi birokrasi dianggap kurang 

mempertimbangkan karakteristik satuan 

kerja perguruan tinggi yang mengacu pada 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

w. Beberapa stigma negatif memerlukan 

klarifikasi agar tidak menghambat kerjasama 

dengan berbagai lembaga atau instansi 
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popularitas Prodi PGMI. 

y. Keberhasilan UIN Sunan Kalijaga 

mendapatkan sertifikat ISOO 9001:2008 untuk 

meningkatkan brand-image Prodi PGMI 

kepada masyarakat pengguna lulusan. 

z. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi 

terhadap sumberdaya manusia Prodi PGMI. 

aa. Kesempatan meningkatkan pengembangan 

SDM dari pemerintah sangat luas. 

bb. Sistem pengelolaan Badan Layanan Umum 

(BLU) memungkinkan pengelolaan SDM 

secara mandiri. 

cc. Adanya kebijakan DIKTI Kementerian 

Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendis 

Kementerian Agama RI untuk pengembangan 

kurikulum berbasis KKNI. 

dd. Penerapan sistem penjamian mutu akademik 

dan sikap kritis mahasiswa memungkinkan 

pencapaian kualifikasi dosen yang lebih 

memadai. 

ee. Citra Yogyakarta sebagai kota pelajar yang 

kaya akan sumber belajar yang mendukung 

suasana akademik. 

ff. Minat masyarakat untuk menjadi guru semakin 

tinggi. 

gg. Reputasi dan citra UIN Sunan Kalijaga 

yang sebagai kampus yang merakyat. 

hh. Posisi strategis UIN Sunan Kalijaga 

sebagai pioner pengembangan PTAIN di 

lingkungan Kemenag RI. 

ii. Kepercayaan Kemenag RI terhadap LPTK 

FITK UIN Sunan Kalijaga sangat tinggi. 

domestik maupun internasional. 

 

Menurut prinsip KAIZEN (continuous quality improvement) ada empat tahapan 

yang harus diikuti jika ingin mempunyai budaya mutu dalam lembaga pendidikan, 

yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi dan monitoring (check), dan 

tindakan perbaikan (action). Keempat tahapan tersebut harus dilaksanakan secara 

konsisten dan berkelanjutan. Sejauh ini, Prodi PGMI telah mengikuti prinsip KAIZEN 

tersebut, terbukti dari diakuinya sistem penjaminan mutu oleh lembaga sertifikasi 

internasional yang berpusat di Jerman, yaitu Thuv Rheinland Indonesia. 

Pada tahapan perencanaan, ada lima hal pokok yang disiapkan oleh Prodi PGMI 

atau yang disebut dengan 5 P, yaitu Perspective, Policy, Program, Personel, dan 

Practice. Dari segi perspektif, perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga menjadi 

moment untuk mentransformasikan diri dalam berbagai aspek tridharma perguruan 

tinggi. Perubahan status menjadi UIN Sunan Kalijaga bukan sekedar transformasi 

administrasi kelembagaan semata, melainkan juga mencakup transformasi budaya 

akademik dan paradigma keilmuan. Tradisi pendidikan dan pengajaran lebih ramah 
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terhadap lingkungan dan adaptif terhadap perubahan tehnologi. Kampus yang lebih 

hijau, bersih dan sejuk dikelola dengan teknologi informasi dan komunikasi yang 

canggih. Sedang paradigma keilmuan integrasi-interkoneksi yang dipromosikan 

menolak jarak antara sains-teknologi dan agama. Wujud penerapan paradigma ini dapat 

dilihat dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah. Komponen ini tidak akan dicapai jika tidak didukung oleh perubahan 

paradigma keilmuan, budaya akademik yang berbasis mutu. Seiring dengan 

transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga, Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai bagian dari Universitas menerapkan 

sistem penjaminan mutu sebagai wujud perubahan tatakelola dan pengelolaan budaya 

akademik. 

Momen kedua perubahan adalah pengakuan Menteri Keuangan RI pada tahuan 

2008 mengenai status UIN Sunan Kalijaga sebagai Satuan Kerja (Kerja) Badan 

Layanan Umum (BLU). Sebagai Satker BLU, tata pamong di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga dibiayai dengan dua jalur utama: DIPA APBN dan DIPA BLU. Untuk 

menjamin akuntabilitas tatakelola dan keuangan, sistem penjaminan mutu bidang 

keuangan dijaminkan pada sebuah Satuan Audit Internal (SAI). 

Dua momen besar di atas merangsang Prodi PGMI untuk juga bertransformasi 

dalam segala aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam implementasinya, karena 

sebagai budaya baru, masih ada civitas akademik yang menyesuaikan dengan budaya 

tersebut. Agaknya perubahan kultur berpikir (mindset) memerlukan waktu lebih 

panjang daripada mengubah struktur organisasi kelembagaan. Meski demikian, sistem 

penjaminan mutu sangat membantu dalam membudayakan paradigma baru di Prodi 

PGMI. Dalam hal ini, perubahan perspektif telah diimbangi dengan perubahan 

kebijakan (policy) untuk lebih memaksimalkan pencapaian visi dan misi dengan 

adanya transformasi kelembagaan tersebut. 

Perubahan kebijakan yang dilakukan menyangkut banyak aspek seperti perubahan 

visi, misi, tujuan dan sasaran, pembenahan sistem pengelolaan dengan mengacu pada 

penjaminan mutu secara komprehensif, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan 

pemaknaan baru dari studi Islam yang integratif-interkonektif, pemberdayaan sumber 

daya manusia baik terkait dengan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya, 

pembenahan pola penerimaan input mahasiswa, peningkatan kualitas pembelajaran, 

dan evaluasi lulusan yang dihasilkan, perbaikan sarana dan prasarana secara 

menyeluruh, dan kebijakan tentang peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Berbagai bentuk kebijakan baru ini kemudian dijabarkan lebih 

lanjut ke dalam program yang lebih riil. 

Penjabaran kebijakan dalam bentuk program dilakukan di berbagai aspek baik bagi 

tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan. Bagi dosen, mereka membuat 

berbagai kegiatan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti 



Page | 61 
 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, melakukan penelitian tentang 

kependidikan Islam dengan paradigma baru integratif-interkonektif, dan melakukan 

evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif, berkesinambungan dan adil. Selain 

itu, mereka juga membuat program dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam tiga tahun terakhir, kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat dari para 

dosen meningkat cukup signifikan meskipun masih harus lebih ditingkatkan kuantitas 

dan kualitasnya. Sementara itu, tenaga kependidikan juga meningkatkan pelayanan 

kepada mahasiswa dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang telah diakui 

oleh Badan Sertifikasi Internasional. 

Perubahan perspektif, kebijakan dan program tidak akan berjalan sebagaimana 

diharapkan jika tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(personel). Karena itu, Prodi PGMI sebagai bagian dari Universitas telah melakukan 

berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM baik dari tenaga pendidik (dosen) 

maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, pustakawan, dan laboran. 

Bentuk peningkatan kualitas SDM ini antara lain berupa studi lanjut sesuai dengan 

bidang keilmuan dan keahlian masing-masing di berbagai perguruan tinggi baik dari 

dalam maupun luar negeri. Pembiayaan studi lanjut berasal dari dana internal maupun 

eksternal dengan memanfaatkan peluang beasiswa dari berbagai universitas dan 

memanfaatkan jaringan yang dimiliki universitas. Selain studi lanjut, peningkatan 

kualitas SDM juga dilakukan dalam bentuk pelatihan, short course, workshop, 

lokakarya dan seminar. 

Untuk memastikan bahwa perubahan perspektif, kebijakan dan program telah 

tercapai, maka implementasi sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara terpadu oleh 

Unit Penjaminan Mutu (UPM) UIN Sunan Kalijaga dengan menjunjung otonomi 

keilmuan setiap prodi dan Prodi PGMI. ISO 9001:2008 menjadi panduan sistem 

penjaminan mutu internal sedangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 

sistem penjaminan mutu eksternal melalui mekanisme akreditasi perguruan tinggi, baik 

akreditasi institusi, prodi atau Prodi PGMI maupun pendidikan profesi. Sistem 

penjaminan mutu internal menerapkan dua model audit, yaitu Audit Mutu Internal 

(AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME). Sedang sistem penjaminan mutu eksternal 

dilakukan dengan mengajukan akreditasi kepada BAN-PT. Audit dan assesment 

dilakukan secara komprehensif dari semua aspek baik pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran, pelaksanaan tata pamong dan organisasi yang telah ditetapkan melalui 

sejumlah Standard Operating Procedure (SOP), pengembangan SDM, pengembangan 

kurikulum, peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni, pembenahan infrastruktur dan 

pembiayaan, dan peningkatan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan jaringan 

kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya audit tersebut, berbagai temuan 

dijadikan sebagai masukan berharga untuk perbaikan. Temuan dan perbaikan tersebut 

dibahas secara intensif melibatkan berbagai unsur Prodi PGMI. 



Page | 62 
 

Dengan paradigma KAIZEN (continuous quality improvement) tersebut, 

diharapkan prodi PGMI dapat mencapai visi, misi dan tujuan sesuai dengan semangat 

transformasi IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga dengan Pola Keuangan Badan 

Layanan Umum (PK-BLU). Untuk itu, segenap civitas akademika di Prodi PGMI 

bertekad untuk melakukan perubahan tata kelola, budaya akademik, menuju budaya 

mutu yang berprinsip pada continuous improvement. Didukung dengan SDM yang 

berkualitas, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, pembiayaan yang 

akuntabel dan transparan serta jaringan yang luas. Ini semua dilakukan untuk 

memastikan bahwa mahasiswa sebagai komponen stake holder utama di Prodi PGMI 

mendapatkan pelayanan prima sehingga berkembang potensi kemanusiaannya menjadi 

individu tercerahkan yang mampu membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa unggul 

melalui kependidikan Islam. 

 
C. Strategi dan Pengembangan 

 

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan Renstra Prodi PGMI untuk menjadi Prodi PGMI yang 

unggul dan kompetitif secara nasional dan internasional berdasarkan 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas dan Blueprint 

pengembangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

b. Mengembangkan image building sebagai Prodi PGMI yang menjadi trend- 

setter dari pengembangan Prodi PGMI se-Indonesia. 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan program peningkatan kualitas SDM untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 

b. Mengembangkan diversifikasi program untuk menjawab tuntutan jaman 

antara lain dengan pembukaan konsentrasi dan kelas unggulan. 

c. Menyerap dan merespon masukan dari segenap stakeholder Prodi PGMI 

untuk merumuskan sasaran pencapaian visi, misi dan tujuan seiring dengan 

perkembangan dan tantangan zaman. 

d. Menjabarkan visi, misi dan tujuan ke dalam bentuk kegiatan tahunan yang 

lebih konkret. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan penguatan kelembagaan dengan intensifikasi 

budaya mutu dan budaya akademik 
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b. Mensinergikan segenap potensi untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan 

Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditentukan dokumen 

Wewenang & Tanggung Jawab (WT) dan dokumen Instruksi Kerja 

(IK). 

b. Mengintensifkan sosialisasi dan diseminasi Prodi PGMI sebagai 

LPTK penghasil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Islam 

profesional kepada berbagai lembaga terkait. 

2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Sistem 

Informasi. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan networking nasional-internasional dengan institusi 

pendidikan dan dunia industri 

b. Memantapkan UIN sebagai institusi pendidikan yang berorientasi 

kualitas dan berdasarkan nilai keIslaman dengan paradigma 

integratif-interkonektif 

c. Memantapkan eksistensi UIN di masyarakat nasional dan 

internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mempromosikan Prodi PGMI secara luas dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat pada UIN, dengan keyakinan UIN 

konsisten menuju visi yang telah dirumuskan 

b. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran dengan 

kecenderungan perubahan paradigma dari job seeker menjadi job 

creater. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi kualitas, ke- 

Islaman dan memiliki competitiveness. 

b. Mengembangkan kemampuan profesional tenaga kependidikan  

Prodi PGMI, kemampuan manajerial para decision maker, termasuk 

di dalamnya peninjauan kembali sistem penghargaan yang berlaku. 
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c. Mengembangkan alternatif model-model pelayanan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan baik mahasiswa, wali mahasiswa 

maupun lembaga pengguna lulusan. 

Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan loyalitas korpd institusional dan komitmen 

akademik. 

b. Mengembangkan iklim akademik yang bernuansa Islami dan 

mengarah pada pemantapan budaya mutu. 

c. Menyempurnakan sistem manajemen yang berorientasi pada 

kualitas, relevansi dan peningkatan efisiensi anggaran. 

3. Mahasiswa dan Lulusan. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas untuk 

peningkatan mutu lulusan. 

b. Mengembangkan kepercayaan stakeholders untuk mengembangkan 

bidang kerjasama. 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan Islam. 

b. Menyelenggarakan kelas unggulan untuk memenuhi kebutuhan 

lembaga pendidikan berstandar internasional di Prodi PGMI. 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing, 

kerjasama dengan Pusat Bahasa dan lembaga pendidikan lainnya. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan tracer study dan pelacakan alumni untuk 

mengembangkan bank data alumni. 

b. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

c. Melakukan pertemuan alumni secara berkala untuk ajang 

silaturahmi dan tukar informasi mengenai perkembangan 

masyarakat pendidikan. 

Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Menertibkan pendataan alumni sejak awal kelulusan. 

b. Mengembangkan pemetaan kompetensi dan karya alumni untuk 

dijadikan pertimbangan penyaluran ke sekolah atau madrasah. 
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4. Sumber Daya Manusia. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara rutin. 

b. Mengembangkan apresiasi dalam bentuk reward atas komitmen dan 

loyalitas korps bagi civitas akademika. 

c. Mendorong dosen melakukan up-date keilmuan agar sesuai dengan 

perkembangan. 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan budaya pembelajaran berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. 

b. Mengembangkan kompetensi dosen melalui berbagai pelatihan, 

workshop dan shortcourse. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan peran dosen Prodi PGMI dalam pembelajaran 

sejalan dengan peningkatan kesejahteraan melalui program  

sertifikasi. 

b. Mengajukan penambahan jumlah dosen Prodi PGMI agar sesuai 

dengan rasio jumlah mahasiswa. 

c. Mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan 

tantangan zaman. 

Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan self-evaluation untuk meningkatkan mutu kinerja 

sehingga meningkatkan daya saing Prodi PGMI. 

b. Mengembangkan jaringan dan media promosi Prodi PGMI. 

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan sinergi budaya kampus dan unsur lingkungan di 

luar kampus untuk memperkuat budaya akademik yang kritis 

sekaligus santun. 

b. Memantapkan prodi PGMI sebagai institusi kependidikan Islam 

yang berorientasi kualitas dan nilai-nilai keIslaman 
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c. Memantapkan suasana akademik di kalangan mahasiswa prodi 

PGMI dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mempromosikan prodi PGMI secara luas untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat 

b. Mengembangkan lingkungan kampus yang bersih, sejuk dan ramah. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengembangkan iklim organisasi yang berorientasi pada budaya 

mutu, daya saing dan nilai-nilai ke-Islaman. 

b. Mengembangkan kompetensi profesional karyawan (edukatif & 

administratif), kompetensi manajerial para decision  maker, 

termasuk di dalamnya peninjauan kembali sistem penciptaan 

suasana akademik. 

Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Mengembangkan komitmen dan loyalitas institusional terhadap 

pembinaan suasana akademik 

b. Mengembangkan budaya akademik yang santun dan bernuansa 

Islami 

c. Mengembangkan sistem manajemen yang berorientasi pada kualitas, 

relevansi dan peningkatan efisiensi anggaran berbasis mutu suasana 

akademik. 

 
6. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: mengoptimalkan pemanfaatan sarana untuk mendapatkan 

hibah peningkatan kualitas pembelajaran. 

Strategi–ST, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur 

yang tersedia untuk merespons kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada guna 

mendapatkan dana hibah dan kerjasama dengan lembaga lain 

b. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk pemeliharaan 

infrastruktur dengan semangat saling menguntungkan 
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Strategi–WT, meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman, 

ditempuh melalui strategi: 

a. Penyusunan skala prioritas pendanaan untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia pengelola infrastruktur 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sarana 

agar lebih produktif 

7. Penelitian, Pelayanan atau Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

Strategi–SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, ditempuh 

melalui strategi: 

a. Perluasan kerjasama dengan stake-holder 

b. Penempatan alumni Prodi PGMI sebagai tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan pada sekolah atau madrasah. 

Strategi–ST, menggunakan  kekuatan  untuk  menghadapi  ancaman, 

ditempuh melalui strategi: mengembangkan kepercayaan berbagai instansi atau 

lembaga melalui kontribusi yang konkret dan konstruktif. 

Strategi–WO, meminimalkan kelemahan untuk meraih  peluang,  ditempuh 

melalui strategi: mengembangkan langkah-langkah peningkatan kompetensi para 

dosen Prodi PGMI sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

stakeholder. 

Strategi–WT,  meminimalkan  kelemahan  untuk  menghadapi   ancaman, 

ditempuh melalui strategi: Mengembangkan evaluasi bidang kerjasama  agar 

sesuai dengan kemampuan dan optimalisasi peran sumber daya manusia Prodi 

PGMI. 

 

D. Keadaan Lulusan Prodi PGMI 

Gambar 22. Hasil Pelacakan Lulusan PGMI Melalui SMS 
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90% 

Dari Jumlah Lulusan Prodi PGMI S-1 mulai dari bulan Juli 2011 sampai dengan 

Agustus 2014 tercatat sudah meluluskan 263 mahasiswa. 

 

 

Gambar 23. Keadaan Lulusan S-1 PGMI Saat ini 

Sudah Bekerja Ibu Rumah Tangga (IRT) Masa tunggu/Belum Bekerja 

4%   6% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dari 124 lulusan PGMI S-1 yang sudah memperoleh pekerjaan sebanyak 90%, 4% 

sebagai ibu rumah tanggga dan belum yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 6 %. Hal 

ini menandakan bahwa kwalitas dan mutu lulusan sudah sangat baik. 

Gambar 24. Keadaan Lulusan Yang Terserap di Lapangan Kerja 
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Di lihat dari profesinya sebagai guru ditingkat dasar sudah mencapai 70% dan 

sebagai dosen 2%. Ini menunjukkan daya serap lapangan pekerjaan sebagai guru sudah 

termasuk banyak. Ada 11 persen bekerja di berbagai bidang seperti sebagai Staf TU, 

Sekretasis, Staf administrasi Online, Bank BPD DIY, guru BTQ di Play Group, guru 

PAUD, guru TK. 
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6% 

94% 

5% 
18% 

75% 

Gambar 25. Keberadaan Lulusan S-2 PGMI 

Bekerja belum Bekerja 

 

 

Dari Jumlah Lulusan Prodi PGMI S-2 mulai dari bulan Maret 2011 sampai dengan 

Agustus 2014 tercatat sudah meluluskan 49 mahasiswa. 

Gambar 26. Profesi Lulusan S-2 Yang Sudah Bekerja 

Dosen Status PNS Dosen Swasta guru Swasta Masa Tunggu Panggilan 
 

2% 

 

Dari jumlah 49 lulusan S-2 PGMI sudah bekerja sebagian besar 75% sebagai 

dosen swasta dan 18% dosen PNS. 5% sebagai guru MI swasta, dan 2% Masa Tunggu 

panggilan bekerja. 
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E. Langkah-langkah Menyusun Kurikulum S1 

1. Penyusunan Visi dan Misi 

Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

a. Visi 

Menjadi   Program   Studi Pendidikan Guru   Madrasah   Ibtidaiyah yang 

unggul,terkemuka dan handal pada abad 21 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan PGMI yang berorientasi pada mutu 

2) Mengembangkan PGMI yang berwawasan IPTEKS dan akhlakul karimah 

3) Melakukan penelitian di bidang PGMI 

4) Meningkatkan peran serta Prodi PGMI PGMI di masyarakat 

5) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak 

c. Tujuan 

1) Menghasilkan guru MI yang berkualitas 

2) Menghasilkan konselor anak usia MI yang kompeten 

3) Menghasilkan pelatih (trainer) pendidikan dasar yang terkenal 

4) Menghasilkan peneliti yang produktif pada bidang MI 

5) Menghasilkan perancang sarana pembelajaran pendidikan dasar yang 

bermental Interpreunership. 

 
2. Profil dan Deskripsi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Strata 1 

Tabel 6. Profil Dan Deskriptor Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Tenaga Pendidik atau Guru 

Kelas MI atau SD 

Tenaga Pendidik pada jenjang Madrasah 

Ibtidaiyah yang mampu merencanakan, 

melaksanakan,         mengevaluasi dan 

mengembangkan pembelajaran berdasar 
keilmuan, karakter, dan inovasi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2 Peneliti pada bidang 

pendidikan MI atau SD 

Peneliti Pemula yang mampu memecahkan 

permasalahan pembelajaran serta mampu 

menghasilkan inovasi pembelajaran yang teruji 

untuk peningkatan mutu pendidikan di Madrasah 
Ibtidaiyah. 

3 Praktisi dan Konsultan 

Pendidikan 

Praktisi dan Konsultan Pendidikan di tingkat 

satuan pendidikan dasar dalam bidang pengelola 

pendidikan, pembina ekstra kurikuler, evaluator 

pelaksanaan pembelajaran, dan pengembang 

media serta sumber belajar. 
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3. Perumusan Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome (LO) 

 

Tabel 7. Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome Program Studi PGMI S1 

NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S1 

(1) (2) 

SIKAP DAN TATA NILAI 

1.1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

1.2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika. 

 

1.3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

 

1.4 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

1.5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat  atau  temuan orisinal orang lain. 

1.6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

1.7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

1.9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri. 

1.10 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

1.11 Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman. 

1.12 
Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu 
kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembanya. 

1.13 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 
teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

 

1.14 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat 
tugas. 

 

1.15 

Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. 

1.16 
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta 
menjadi pendidik, dan percaya diri. 

1.17 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
Pendidikan Guru Kelas MI atau SD secara mandiri. 
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NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S1 

(1) (2) 

 
1.18 

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 
di MI atau SD). 

PENGETAHUAN 

 
2.1.1 

Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum 

dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD di sekolah atau 
madrasah. 

2.1.2 
Menguasai prinsip dan teori pendidikan dasar islam untuk Madrasah 
Ibtidaiyah. 

2.1.3 
Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin. 

2.1.4 
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan 
(agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan. 

 
2.1.5 

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn, dan DI di MI atau SD). 

 

2.1.6 

Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik 

di Madrasah Ibtidaiyah, baik perkembangan fisik, psikologis, 
maupun sosial. 

2.1.7 
Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

 

2.1.8 

Menguasai konsep dan teknik layanan bimbingan penyuluhan di 

Madrasah Ibtidaiyah untuk memecahkan permasalahan yang terkait 

dengan perilaku siswa dalam pembelajaran. 

 

2.1.9 

Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 

Guru Kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau SD). 

2.1.10 
Menguasai pengelolaan dan penggunaan bahan dan perangkat 
laboratorium MIPA. 

 

2.1.11 

Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, 

dan DI di MI atau SD. 

 

2.1.12 

Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, 

teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai 
guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

2.1.13 

Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber 

belajar, serta penilaian dan evaluasi pada bidang pelajaran Guru 
Kelas MI atau SD. 
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NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S1 

(1) (2) 

2.1.14 
Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil 
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

2.1.15 

Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat 

memecahkan permasalahan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 
melalui praktik penelitian tindakan kelas. 

 
2.1.16 

Menguasai teori penelitian bidang keilmuan Guru Kelas MI atau SD 

dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran bidang 
guru kelas MI atau SD. 

2.1.17 
Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, 
wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi. 

 
2.1.18 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan 

gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non akademik). 

 
2.1.19 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris 

dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 
nonakademik). 

 
 

2.1.20 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan 

sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam 
komunitas akademik dan nonakademik. 

 

2.1.21 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha 

yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika 
Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional, dan global. 

 

2.1.22 

Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka 

pengembangan pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD yang 
kreatif dan inovatif. 

2.1.23 
Memahami teori dan konsep edupreneurship pada pendidikan dasar 
dalam bidang media dan sumber belajar. 

 
2.1.24 

Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan 

mengembangkan bidang Guru Kelas MI atau SD (bidang kajian 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau 

SD) sebagai bagian dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

2.1.25 Memahami dan menjiwai kode etik profesi guru. 

2.1.26 Menguasai teori dasar seni (tari, rupa, musik) dan olahraga. 

KETERAMPILAN UMUM 

3.1.1 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 



Page | 74 
 

NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S1 

(1) (2) 

 dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

3.1.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

 
 

3.1.3 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni. 

 

3.1.4 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

 

3.1.5 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 

 

3.1.6 

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

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

 
3.1.7 

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya. 

 

3.1.8 

Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

 

3.1.9 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

3.1.10 
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. 

KETERAMPILAN KHUSUS 

 

4.1.1 

Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

secara bertanggung jawab. 

 

4.1.2 

Mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan 

peserta didik baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial melalui 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. 

 
4.1.3 

Mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di 

Madrasah Ibtidaiyah meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn, dan DI melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran 
dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. 
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4.1.4 

Mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, 

pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan 

sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di Madrasah 
Ibtidaiyah secara mandiri. 

4.1.5 
Mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah secara berkelanjutan. 

 
4.1.6 

Mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan 

MI secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya 

dalam bentuk skripsi dan mengunggah artikel dalam laman perguruan 
tinggi. 

 
4.1.7 

Mampu menerapkan layanan bimbingan penyuluhan di Madrasah 

Ibtidaiyah untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan 

perilaku siswa dalam pembelajaran secara mandiri sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku. 

 
4.1.8 

Mampu mengembangkan kurikulum mata Pelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau SD) sesuai dengan prosedur dan 
prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. 

 

4.1.9 

Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik sebagai 

Guru Kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau SD). 

 
4.1.10 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara 

efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 
PKn, dan DI di MI atau SD). 

 
 

4.1.11 

Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keilmuan bidang guru 

kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn, dan DI di MI atau SD) peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilan beragama dalam 
kehidupan nyata di sekolah atau madrasah dan di masyarakat. 

 
 

4.1.12 

Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam 

pelaksanaan tugas pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI 

di MI atau SD) dan di komunitas akademik maupun dengan 
masyarakat umum. 

 
4.1.13 

Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau SD) secara 
tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran. 

4.1.14 
Mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
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 bidang Guru Kelas MI atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI di MI atau SD). 

 

 
4.1.15 

Mampu mengembangkan keprofesian dan keilmuan guru kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn, dan DI di MI atau SD) secara berkelanjutan, mandiri dan 

kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri 
sebagai pendidik sejati. 

 
4.1.16 

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan benar sesuai 

dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

serta karakteristik perkembangan peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial dan agama. 

 

4.1.17 

Membuat dokumen kurikulum MI yang sesuai dengan kaidah 

pengembangan kurikulum melalui praktikum penyusunan silabus, 

RPP, bahan ajar, media pembelajaran dan instrumen penilaian. 

 
4.1.18 

Melaksanakan pembelajaran yang mendidik melalui kegiatan 

peerteaching dan realteaching di Madrasah Ibtidaiyah dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta sesuai 

dengan kode etik guru. 

 

 
4.1.19 

Mempraktikan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua, 

dan masyarakat melalui kegiatan peerteaching, real teaching, dan 

pengabdian masyarakat di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, baik 

capaian pembelajaran, bahan kajian, dan CLO baik untuk S2 di 

dalam maupun di luar kelas. 

 

4.1.20 

Melakukan penelitian tindakan kelas di Madrasah Ibtidaiyah melalui 

kegiatan penyusunan tugas akhir skripsi secara jujur dan bertanggung 
jawab. 

 

4.1.21 

Mampu berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia 
akademik dan dunia kerja. 

4.1.22 
Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid 

secara baik dan benar. 

4.1.23 Mampu menghafal dan memahami al-Qur’an juz 30 (Juz Amma). 

4.1.24 
Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan doanya dengan baik 
dan benar. 

 

4.1.25 

Mempraktikan konsep dan teori kepramukaan pada jenjang MI 

melalui kegiatan keterampilan mahir dasar kepramukaan dan kegiatan 

perkemahan. 

4.1.26 
Mengelola koleksi perpustakaan di MI melalui kegiatan PPL KKN 
integratif. 
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4.1.27 
Mengelola dan menggunakan bahan serta alat laboratorium 
Madrasah Ibtidaiyah melalui kegiatan praktikum di laboratorium. 

4.1.28 
Mampu menerapkan keterampilan seni (tari, rupa, musik) dan 
olahraga. 

 

Keterangan : 

1.1 = Sikap dan Tata Nilai S1 

2.1.1 = Pengetahuan untuk S1 

3.1.1 = Keterampian Umum 

4.1.1 = Keterampilan Khusus 
 

4. Pengidentifikasian dan Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam Elemen 

Kompetensi Berdasarkan Pilar UNESCO 

 

Tabel 8. Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam Elemen Kompetensi Berdasarkan 

Pilar UNESCO Prodi PGMI S1 

 
 

No 

 
 

Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prins 
ip 

psikomot 

or 

Soft 

Skills 

Soft 

Skills 
sosial 

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

 

1.1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius. 

  

 

 

 

 

 
1.2 

Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika. 

  
 

 
 

 
 

 

 
1.3 

Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

1.4 

Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

  

 

 

 

 

 
1.5 

Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat 

atau temuan orisinal orang lain. 

  
 

 
 

 

 

1.6 
Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
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 lingkungan.     

 

1.7 

Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

  

 

 

 

 

 

1.8 
Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik. 

 
  

 

 
1.9 

Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri. 

  
 

 
 

 

 

1.10 
Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

  

 

 

 

 

 

1.11 

Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman. 

  

 

 

 

 

 
 

1.12 

Bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran, kebebasan dan 

otonomi akademik yang 
diembanya. 

  

 

 

 

 

 
1.13 

Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta 
didik dan masyarakat. 

  
 

 
 

 

 
 

1.14 

Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa 

serta berkemampuan adaptasi 
secara baik di tempat tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.15 

Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif dan tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi 

fisik, latar belakang keluarga 
dan status sosial ekonomi. 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1.16 

Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa bangga 

dan cinta menjadi pendidik, dan 
percaya diri. 

  
 

 
 

 

 
 

1.17 

Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang Pendidikan 

Guru Kelas MI atau SD secara 
mandiri. 

  

 

 

 

 

 

 

1.18 

Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 
kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 
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 PAI di MI atau SD).     

 

 

 
2.1.1 

Menganalisis berbagai konsep 

teoritis dan filosofis pendidikan 

umum dan Islam sebagai 

landasan dan kerangka acuan 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD di sekolah 
atau madrasah. 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

2.1.2 

Menganalisis prinsip dan teori 

pendidikan dasar islam untuk 
Madrasah Ibtidaiyah. 

 

 

  

 

 

 

2.1.3 
Menganalisis pengetahuan 

dasar-dasar keislaman sebagai 
agama rahmatan lil ‘alamin. 

 

 

  

 

 

 
2.1.4 

Mengaplikasikan pengetahuan 

dan langkah-langkah integrasi 
keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

2.1.5 

Mengaplikasikan teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 
DI di MI atau SD). 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
2.1.6 

Mengaplikasikan konsep 

tentang karakteristik 

perkembangan peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah, baik 
perkembangan fisik, psikologis, 

dan sosial. 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
2.1.7 

Mengaplikasikan karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, kultural, 
emosional dan intelektual. 

 
 

  
 

 
 

 

 

2.1.8 

Mengaplikasikan konsep dan 

teknik layanan bimbingan 

penyuluhan di Madrasah 

Ibtidaiyah untuk memecahkan 

permasalahan yang terkait 

dengan perilaku siswa dalam 
pembelajaran. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

2.1.9 

Menganalisis substansi materi, 

struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan Guru Kelas MI atau 

SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, 
IPS, PKn dan DI di MI atau 

SD). 
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2.1.10 

Mengaplikasikan pengelolaan 

dan penggunaan bahan dan 
perangkat laboratorium MIPA. 

 

 

 

 

  

 

 
2.1.11 

Menganalisis pengetahuan 

konseptual bidang studi di 

Madrasah Ibtidaiyah meliputi 

Bahasa Indonesia, Matematika, 
IPA, IPS, PKn dan DI di MI 

atau SD. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
2.1.12 

Mengaplikasikan konsep 

kurikulum, pendekatan, strategi, 

model, metode, teknik, bahan 

ajar, media dan sumber belajar 

yang inovatif sebagai guru kelas 
di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
2.1.13 

Menganalisis teori 

pengembangan kurikulum, 

media dan sumber belajar, serta 

penilaian dan evaluasi pada 

bidang pelajaran Guru Kelas MI 
atau SD. 

 

 
 

 

 
 

  

 
2.1.14 

Mengaplikasikan konsep dan 

teknik evaluasi proses dan 

evaluasi hasil pembelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah. 

 
 

 
 

  

 

 
2.1.15 

Menganalisis konsep dasar dan 

prosedur penelitian yang dapat 

memecahkan permasalahan 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah melalui praktik 
penelitian tindakan kelas. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
2.1.16 

Menganalisis teori penelitian 

bidang keilmuan Guru Kelas MI 

atau SD dalam kerangka 

melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas dan 

langkah-langkah inovatif dalam 

pembelajaran bidang guru kelas 
MI atau SD. 

 

 
 

 

   

 
 

2.1.17 

Mengaplikasikan pengetahuan 

tentang filsafat pancasila, 

kewarganegaraan, wawasan 

kebangsaan (nasionalisme) dan 
globalisasi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.18 

Menganalisis pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik). 
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2.1.19 

Menganalisis pengetahuan dan 

langkah-langkah berkomunikasi 

baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan bahasa 

Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik 
dan dunia kerja (dunia non 

akademik). 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
2.1.20 

Mengaplikasikan pengetahuan 

dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif dan 

sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan kelompok 

dalam komunitas akademik dan 
non akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1.21 

Menganalisis langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 
nasional dan global. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
2.1.22 

Mengaplikasikan teori 

kewirausahaan dalam 

pendidikan dalam kerangka 

pengembangan pembelajaran 

bidang Guru Kelas MI atau SD 
yang kreatif dan inovatif. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.1.23 

Memahami teori dan konsep 

edupreneurship pada pendidikan 
dasar dalam bidang media dan 

sumber belajar. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
2.1.24 

Menganalisis teori 

kepemimpinan pendidikan 

untuk memposisikan dan 

mengembangkan bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 

DI di MI atau SD) sebagai 

bagian dalam pelaksanaan 
pendidikan karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.25 
Memahami dan menjiwai kode 
etik profesi guru.  

 
 

 

2.1.26 
Menganalisis teori dasar seni 

(tari, rupa, musik) dan olahraga. 
  

  

 
3.1.1 

Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 
pengembangan atau 
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 implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

    

3.1.2 
Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur.    

 

 

 

 

 
3.1.3 

Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.4 

Mampu menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi. 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

3.1.5 

Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.6 

Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun 
di luar lembaganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.7 

Mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang 

berada dibawah tanggung 
jawabnya. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
3.1.8 

Mampu melaksanakan proses 

evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya dan mampu 

mengelola pembelajaran secara 
mandiri. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.1.9 

Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 
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3.1.10 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.1 

Mampu menerapkan prinsip dan 

teori pendidikan melalui 

perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah secara bertanggung 
jawab. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
4.1.2 

Mampu menerapkan konsep 

tentang karakteristik 

perkembangan peserta didik 

baik perkembangan fisik, 

psikologis, dan sosial melalui 

perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

4.1.3 

Mampu menerapkan 

pengetahuan konseptual bidang 

studi di Madrasah Ibtidaiyah 

meliputi Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 

PAI melalui perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran 
dengan metode saintifik sesuai 

dengan etika akademik. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

4.1.4 

Mampu menganalisis, 

merekonstruksi, dan 

memodifikasi kurikulum, 

pendekatan, strategi, model, 

metode, teknik, bahan ajar, 

media dan sumber belajar yang 

inovatif sebagai guru kelas di 

Madrasah Ibtidaiyah secara 
mandiri. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

4.1.5 

Mampu merancang dan 

melaksanakan evaluasi proses 

dan hasil pembelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah secara 

berkelanjutan. 

 

 

 

 

  

 

 

 
4.1.6 

Mampu merancang dan 

melaksanakan penelitian bidang 

pendidikan MI secara ilmiah 

sesuai dengan etika akademik 

dan melaporkannya dalam 

bentuk skripsi dan mengunggah 

artikel dalam laman perguruan 

tinggi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

4.1.7 
Mampu menerapkan layanan 

bimbingan penyuluhan di 
Madrasah Ibtidaiyah untuk 
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 memecahkan permasalahan 

yang terkait dengan perilaku 

siswa dalam pembelajaran 

secara mandiri sesuai dengan 
nilai dan norma yang berlaku. 

    

 

 

 

4.1.8 

Mampu mengembangkan 

kurikulum mata Pelajaran 

bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn dan PAI di MI atau 

SD) sesuai dengan prosedur dan 

prinsip-prinsip dalam 
pengembangan kurikulum. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

4.1.9 

Mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik 

sebagai Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn dan PAI di MI atau 
SD). 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

4.1.10 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi secara efektif dan 

berdaya guna untuk 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 

PAI di MI atau SD) 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

4.1.11 

Mampu memfasilitasi 

pengembangan potensi 

keilmuan bidang guru kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn dan PAI di MI atau 

SD) peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuan 

dan keterampilan beragama 

dalam kehidupan nyata di 

sekolah atau madrasah dan di 
masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
4.1.12 

Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun 

dalam pelaksanaan tugas 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 

PAI di MI atau SD) dan di 

komunitas akademik maupun 
dengan masyarakat umum. 
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4.1.13 

Mampu melaksanakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 

PAI di MI atau SD) secara tepat, 

serta mampu memanfaatkannya 
untuk keperluan pembelajaran. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

4.1.14 

Mampu melakukan tindakan 

reflektif dan pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran bidang 

Guru Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 
PAI di MI atau SD). 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
4.1.15 

Mampu mengembangkan 

keprofesian dan keilmuan guru 

kelas MI atau SD (bidang kajian 

Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPA, IPS, PKn dan PAI di MI 

atau SD) secara berkelanjutan, 

mandiri dan kolektif melalui 

pengembangan diri dan 

pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam kerangka mewujudkan 

kinerja diri sebagai pendidik 

sejati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
4.1.16 

Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan benar 

sesuai dengan teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik serta 

karakteristik perkembangan 

peserta didik dari aspek fisik, 
moral, sosial dan agama. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

4.1.17 

Membuat dokumen kurikulum 

MI yang sesuai dengan kaidah 

pengembangan kurikulum 

melalui praktikum penyusunan 

silabus, RPP, bahan ajar, media 

pembelajaran dan instrumen 
penilaian. 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

4.1.18 

Melaksanakan pembelajaran 

yang mendidik melalui kegiatan 

peerteaching dan realteaching di 

Madrasah Ibtidaiyah dengan 

menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi, serta 

sesuai dengan kode etik guru. 
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4.1.19 

Mempraktikan komunikasi 

secara efektif, empatik,dan 

santun dengan peserta didik, 

pendidik, tenaga 

kependidikan,serta orang tua, 

dan masyarakat melalui 

kegiatan peerteaching, real 

teaching, dan pengabdian 

masyarakat di lingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah, baik di 
dalam maupun di luar kelas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

4.1.20 

Melakukan penelitian tindakan 

kelas di Madrasah Ibtidaiyah 

melalui kegiatan penyusunan 

tugas akhir skripsi secara jujur 
dan bertanggung jawab. 

 

 

 

 

  

 
 

4.1.21 

Mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 
dunia akademik dan dunia kerja. 

 

 

 

 

  

 
4.1.22 

Mampu membaca al-Qur’an 

berdasarkan ilmu qira’at dan 

ilmu tajwid secara baik dan 

benar. 

 
 

 
 

  

 

4.1.23 

Mampu menghafal dan 

memahami al-Qur’an juz 30 

(Juz Amma). 

 

 

 

 

  

 

4.1.24 

Mampu melaksanakan ibadah 

praktis dan bacaan do’anya 
dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

  

 
 

4.1.25 

Mempraktikan konsep dan teori 

kepramukaan pada jenjang MI 

melalui kegiatan Keterampilan 

mahir Dasar Kepramukaan dan 
kegiatan perkemahan. 

 

 

  

 

 

 

 

4.1.26 
Mengelola koleksi perpustakaan 
di MI melalui kegiatan PPL 
KKN integratif. 

  

 

 

 

 

 

 
 

4.1.27 

Mengelola dan menggunakan 

bahan serta alat laboratorium 

Madrasah Ibtidaiyah melalui 
kegiatan praktikum di 

laboratorium. 

  

 

 

 

 

 

4.1.28 
Mampu menerapkan 

keterampilan seni (tari, rupa, 
musik) dan olahraga. 
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5. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO (Course Learning 

Outcome) 

 

Tabel 9. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO Prodi PGMI S1 
No Capaian Pembelajaran Kajian atau Materi Yang Diperlukan 

(1) (2) (3) 

Sikap dan Tata Nilai  

1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

Al-Qur'an dan Hadits: ulumul Quran, tafsir 

Quran, sejarah quran, asbabul nujul, ayat- 

ayat maqiyah, madaniyah,ayat muhkamat 

dan mutasabiha, ulumul hadist tingkatan 

kualitas hadits, ahli hadits, sejarah turunnya 

hadits, takhrijul hadits, rijalul hadits. Ahli 

Hadits. Sejarah Turunnya Hadits. Al Quran 

dan Hadits sebagai pedoman hidup. Ilmu 

yang berhubungan dengan Al Qur'an 

misalnya, Ilmu Qira'ah. Ilmu yang 

berhubungan dengan Hadits misalnya Kajian 

Lafadz. Kajian dalalah lafadz. Kajian 
Maqashid Al Syari'ah. Teori Dzari'ah. 

1.2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.3 Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, 

nilai-nilai ketuhanan, kemanuasian, 

kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan. Pancasila pengantar dasar 

humanisme. Pancasila sebagai etika politik. 

Nasionalisme dan kolonialisme. Islam dan 

Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila 

sebagai sistem nilai, ideologi negara. Makna 

Sila-sila Pancasila.Demokrasi Pancasila 

1.4 Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan 

bangsa. 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan). 

Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak 

dan kewajiban di rumah dan sekolah. 

Bergotong royong dan cinta lingkungan. 

Demokrasi dalam kehidupan  berbangsa dan 
bernegara.    Sumpah   pemuda    dan  norma 
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  masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem 

pemerintahan daerah dan pusat. Sikap 

terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan 

Perpu tingkat daerah dan pusat. Kebebasan 

berorganisasi dan menghargai keputusan 

bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA 

Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi 

manusia. Hak dan kewajiban warga negara 
Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. 

Ketahanan nasional. 

1.5 Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain. 

Ilmu budaya: Dasar-dasar ilmu humaniora. 

Hubungan manusia dengan cinta kasih. 

Hubungan manusia dengan keindahan. 

Hubungan manusia dengan penderitaan. 

Hubungan manusia dengan keadilan. 

Hubungan manusia dengan pandangan 

hidup. Hubungan manusia dengan tanggung 

jawab. Hubungan manusia dengan 

kegelisahan. Hubungan manusia dengan 

harapan. Hubungan manusia dengan 
ekonomi. Restrofektif dan profetik IBD. 

1.6 Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar 

Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup 

Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman hindu 

budha, zaman islam, zaman penjajahan, 

zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman 

orde lama, orde baru, zaman reformasi. 

Geografi: letak indonesia, kenampakan 

alam, sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma 

sosial, lembaga sosial, kebudayaan (nasional 

dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem 

bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan 

hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan 

dan organisasi sosial dan kesenian) Manusia 

sebagai makhluk budaya, individu dan 

makhluk sosial. Manusia, Nilai, Moral dan 

hukum. Esensi nilai, norma dan moral 
kehidupan. 

1.7 Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan). 

Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak 

dan kewajiban di rumah dan sekolah. 

Bergotong   royong   dan   cinta  lingkungan. 
Demokrasi dalam kehidupan  berbangsa dan 
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  bernegara. Sumpah pemuda dan norma 

masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem 

pemerintahan daerah dan pusat. Sikap 

terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan 

Perpu tingkat daerah dan pusat. Kebebasan 

berorganisasi dan menghargai keputusan 

bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA 

Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi 

manusia. Hak dan kewajiban warga negara 

Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. 
Ketahanan nasional. 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam 

pengembangan profesi guru. Syarat profesi 

guru. Organisasi profesi guru. Kode etik 

profesi guru. Kompetensi guru. Upaya 

pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

1.10 Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

KWU: Penentuan potensi  wirausaha. 

Metode analisis diri sendiri. Sifat-sifat 

wirausaha. Cara mendirikan usaha 

pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. 

Cara memperoleh modal. Transaksi 

pembayara. Cara mengajukan pinjaman. 

Cara menentukan lokasi dan layout. 

Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian 

kelayakan usaha. Perlindungan usaha dalam 

berwirausaha. Kesempatan Berwirausaha. 

Ide Bisnis. Business Plan. Merek. Marketing 

Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 

1.11 Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai etika 

keislaman. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya,   Kalimat   Thoyyibah,   Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah,  Iman  kepada  Allah,  Malaikat,  Hari 
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  Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

1.12 Bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik yaitu 

kejujuran, kebebasan dan otonomi 

akademik yang diembanya. 

Aqidah Ahlak: Akidah-Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

1.13 Menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

1.14 Menampilkan diri sebagai pribadi 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa serta berkemampuan 

adaptasi secara baik di tempat tugas. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. 

Dasar-dasar Akhlak. Karakteristik dan 

Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. 
Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

1.15 Bersikap inklusif, bertindak obyektif Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, 
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 dan tidak deskriminatif berdasarkan 

pertimbangan jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status sosial ekonomi. 

nilai-nilai ketuhanan, kemanuasian, 

kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan. Pancasila pengantar dasar 

humanisme. Pancasila sebagai etika politik. 

Nasionalisme dan kolonialisme. Islam dan 

Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila 

sebagai sistem nilai, ideologi negara. Makna 
Sila-sila Pancasila. 

1.16 Menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab, rasa bangga dan cinta 

menjadi pendidik, dan percaya diri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam 

pengembangan profesi guru. Syarat profesi 

guru. Organisasi profesi guru. Kode etik 

profesi guru. Kompetensi guru. Upaya 
pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan. 

1.17 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang Pendidikan Guru Kelas MI 

atau SD secara mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam 

pengembangan profesi guru. Syarat profesi 

guru. Organisasi profesi guru. Kode etik 

profesi guru. Kompetensi guru. Upaya 

pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan. 

1.18 Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam pembelajaran 

bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 

di MI atau SD). 

Edupreneurship: Penentuan potensi 

wirausaha. Metode analisis diri sendiri. 

Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan usaha 

pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. 

Cara memperoleh modal. Transaksi 

pembayara. Cara mengajukan pinjaman. 

Cara menentukan lokasi dan layout. 

Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian 

kelayakan usaha. Perlindungan usaha dalam 

berwirausaha. Kesempatan Berwirausaha. 

Ide Bisnis. Business Plan. Merek. Marketing 

Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 

Organization Plan. 
Pengetahuan  

2.1.1 Menganalisis berbagai konsep 

teoritis dan filosofis pendidikan 

umum dan Islam sebagai landasan 

dan kerangka acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran bidang 

Guru Kelas MI atau SD di sekolah 

atau madrasah. 

Konsep Pengembangan Ilmu, Karakteristik 

ilmu, Obyek ilmu, Metode dan alat 

Pengembangan ilmu, Sejarah Perkembangan 

Ilmu, Asumsi, Sumber dan batasan 

Pengembangan ilmu, Pembenaran Ilmu, 

Prinsip-Prinsip Pengembangan Ilmu, 

Berbagai Aliran Pengembangan Ilmu, obyek 

filsafat, Hakikat ilmu, Ontologi Ilmu, 

Epistemologi Ilmu dan Aksiologi Ilmu. 

2.1.2 Menganalisis prinsip dan teori 

pendidikan dasar islam untuk 

Madrasah Ibtidaiyah. 

Ilmu dalam islam, prinsip dan teori 

pendidikan dasar islam, sitem pendidikan 

islam, nilai-nilai islam dalam pendidikan, 

pemikiran pendidikan islam, lembaga, 

admistrasi, kurikulum, investmen dalam 

Islam. 

2.1.3 Menganalisis pengetahuan dasar- 
dasar keislaman sebagai agama 

Nilai pemikiran pendidikan islam, 
Pendidikan   untuk   kemajuan   umat  islam, 
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 rahmatan lil ‘alamin. pemupukan filsafat pendidikan dasar Islam. 

2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi keilmuan 

(agama dan sains) sebagai 

paradigma keilmuan. 

Agama dan sejarah ilmu pengetahuan, 

konsep Integrasi ilmu, pertentangan teologi 

dan ilmu pengetahuan, kesejajaran teologi 

dan ilmu pengetahuan, derivasi teologi dari 
ilmu pengetahuan. 

2.1.5 Mengaplikasikan teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik dalam pelaksanaan 

pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD). 

Teori belajar Behaviorisme, Teori belajar 

Kognitivisme, Teori belajar Kontruktivisme, 

Teori belajar Piaget, Teori belajar Bruner, 

Teori belajar Gagne, Teori belajar Ausubel, 

Teori belajar Vygotsky, Teori belajar Kultur, 

Teori belajar Sibernetik, Teori belajar 

Humanistik, Teori belajar B.F. Skiner, Teori 

belajar Pavlov, Teori belajar Gathrie, Teori 

belajar Nativisme atau Mentalistik, Teori 

belajar Fungsional, Teori belajar Briggs, 

Teori belajar Dienes, Teori belajar Skemp, 

Teori belajar Thorndike, Teori belajar Van 

Hiele, Teori belajar Pestalzzi, Teori belajar 

Naturalisme, Teori belajar Tabularasa atau 

Empirisme (Jhon Lock), Teori belajar Fitrah, 

Teori belajar Koneksionisme, Teori belajar 
Gestalt. 

2.1.6 Mengaplikasikan konsep tentang 

karakteristik perkembangan peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah, baik 

perkembangan fisik, psikologis, dan 

sosial. 

Konsep dasar psikologi perkembangan, 

Pendekatan dalam psikologi perkembangan, 

pertumbuhan dan perkembangan, prinsip- 

prinsip perkembangan, psikologi 

perkembangan dalam pendidikan sekolah 

dasar.  Teori Psikologi Gestalt. 

Perkembangan awal kehidupan individu: 

Konsepsi, interaksi faktor keturunan dan 

faktor lingkungan pada bayi yang baru lahir. 

Perkembangan otak manusia. Perkembangan 

fisik dan motorik masa kanak-kanak (2-12 
thn). 

2.1.7 Mengaplikasikan karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, emosional 

dan intelektual. 

Perkembangan kognitif menurut Sigmund 

Freud, Jean Piaget, Albert Bandura, 

pemrosesan informasi, humanistik Abraham 

H Maslow, humanistik Carl Rogers. Erikson 
Psikologi sosial. 

2.1.8 Mengaplikasikan konsep dan teknik 

layanan bimbingan penyuluhan di 

Madrasah Ibtidaiyah untuk 

memecahkan permasalahan yang 

terkait dengan perilaku siswa dalam 
pembelajaran. 

Konsep, landasan, Fungsi dan pendekatan, 

Strategi bimbingan dan konseling. Jenis- 

jenis layanan bimbingan dan konseling. 

Dasar-dasar pemahaman peserta didik. 

Bimbingan bagi peserta didik di SD atau MI. 
Dianostik dan remedial teaching. 

2.1.9 Menganalisis substansi materi, 

struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 

di MI atau SD). 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep 

dasar dan teori berbicara. Membandingkan 

berbagai    jenis,    tingkatan,    dan    strategi 
berbicara.     Terampil     berbicara     bahasa 
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  Indonesia baik monolog maupun dialog. 

Konsep dasar dan teori membaca. Mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan 

memahami teks bacaan bahasa Indonesia 

dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis. Mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya 

tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan 

bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun 

datar dan bangun ruang, satuan dan ukuran, 

peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, 

pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, 

Aritmatika modular, Hakikat Matematika. 

Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. 

Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. 

Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains 

sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). 

Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio atau 

Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), 

Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ, sistem organ, organisme), Morfologi, 

Anatomi dan Fisiologi untuk Tumbuhan 

tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, 

rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, 

indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam 

ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud 

Benda. Materi dan perubahannya. Energi & 

usaha (bentuk energi & perubahannya). 

Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat 

optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). 

Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi manusia, 

Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan 

Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. 

Kajian     IPS:          Fakta,     Konsep,     dan 
Generalisasi.     Ruang     Lingkup    Sejarah: 
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  Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman 

revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber 

daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, 

kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: 

sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, sistem ekonomi dan mata 

pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). 

Perkembangan IPS di Indonesia. IPS sebagai 

Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan 

Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan 

Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam 

IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan 

Koperasi. Sosiologi. Antropologi. Politik 

Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai- 

nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup 

rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban 

di rumah dan sekolah. Bergotong royong  

dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa 

Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan 

pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang 

dan proses perumusan pancasila. Peran 

Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran 

politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). DI: Asal Usul Fikih, Sumber 

Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah Fikih dan 

Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, 

Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih 

Ibadah ( Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, 

Haji). Muamalah (Jual Beli). Munakahat. 

Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak   tercela,   Adab   Islami   (Orang tua, 
Guru,   Teman),    Kisah   Teladan   (Sahabat 
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  Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi Akhidah 

Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun 

Iman. Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah 

Swt. Asmaul khusna. sifat jaiz Allah Swt. 

Malaikat  dan  tugasnya.   Kitab-kitab  Allah 

S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari 

Akhir. Menghindari akhlak tercela. 

Meyakini adanya Qodha dan Qodar. Kisah 

Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. 

al-Ikhlâsh. al-Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. 

al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al-Quraysy. al-Fîl. al- 

Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al-Qâri’ah. 

al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al- 

Qadr. al-‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al- 

Dhuhâ. Pemahaman Hadis terdiri dari 

minimal 10 Hadis secara tematik yaitu : 

kebersihan. Niat. menghormati. orang tua. 

Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. 

menyayangi anak yatim. salat berjamaah. 

ciri-ciri orang munafik. amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, 

Sejarah Islam pada masa Sahabat, Masa 

Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab Pra- 

Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial 

Keagaaman, Sosial-ekonomi & Peradaban 

Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan 

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: 

(Sejarah Kelahiran Nabi, Periode Makkah, 

Periode Madinah). Sejarah Khulafa ar- 

Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn 

Khaththab (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, 

Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Ustman ibn Affan (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). 

Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam 

Periode Dinasti Umayyah & Abbasiyah: 

Periode Dinasti Umayyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti 

Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah 

Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di 

Indonesia : Perkembangan Peradaban Islam 

di    Indonesia.    Perkembangan   Peradaban 
islam di Lombok (Lokal). 
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2.1.10 Mengaplikasikan pengelolaan dan 

penggunaan bahan dan perangkat 

laboratorium MIPA. 

Pengelolaan Laboratorium Pengertian, 

fungsi, dan tujuan pengelolaan laboratorium. 

Tata ruang (Lay out) laboratorium. 

Infrastruktur laboratorium. Administrasi 

laboratorium. Anggaran kegiatan di 

laboratorium. Inventarisasi dan keamanan 

laboratorium. Pengamanan laboratorium. 

Organisasi laboratorium. Wewenang dan 

tanggung jawab pada setiap komponen 

laboratorium. Tata tertib, Fasilitas & 

Peralatan keamanan kerja di laboratorium. 

Pekerjaan dengan menggunakan bahan 

kimia. Respon terhadap keadaan darurat. 

Important Safety Messages laboratorium. 

Keselamatan kerja laboratorium. Sumber 

bahaya yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan kerja. Sumber-sumber 

kecelakaan kerja. Cara-cara menanggulangi 

kecelakaan. Menghindari kecelakaan kerja. 

Laboratorium sebagai sumber belajar. alat 

dan bahan sebagai sumber belajar. 

Laboratorium sebagai Tempat belajar yang 

menyenangkan. Alat-alat laboratorium Kaca 

atau gelas. Jenis alat laboratorium. 

Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat 

laboratorium. Alat-alat laboratorium non 

Kaca atau gelas. Jenis alat laboratorium. 

Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat 

laboratorium. Pengenalan bahan. Penuangan 

bahan. Penimbangan bahan. Volume bahan 

cair. Cara menyaring. Pemanasan bahan. 

Pengelolaan laboratorium di Tingkat 

Pendidikan Dasar. Program pelaksanaan 
praktikum di tingkat pendidikan dasar 

2.1.11 Menganalisis pengetahuan 

konseptual bidang studi di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD. 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. konsep 

dasar dan teori berbicara. Membandingkan 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

berbicara. Terampil berbicara bahasa 

Indonesia baik monolog maupun dialog. 

konsep dasar dan teori membaca. mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan 

memahami teks bacaan bahasa Indonesia 

dengan metode atau teknik yang tepat. 

konsep dasar dan teori menulis. mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya 

tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi   hitung   bilangan   cacah,  bilangan 
bulat,  bilangan  pecahan,  geometri: bangun 
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  datar dan bangun ruang, satuan dan ukuran, 

peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, 

pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, 

Aritmatika modular, Hakikat Matematika. 

Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. 

Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. 

Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains 

sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). 

Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio atau 

Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), 

Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ, sistem organ, organisme), Morfologi, 

Anatomi dan Fisiologi untuk Tumbuhan 

tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, 

rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, 

indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi,seleksi alam,evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam 

ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud 

Benda. materi dan perubahannya. Energi & 

usaha (bentuk energi & perubahannya). 

Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat 

optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). 

Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia,Tumbuhan & hewan). IPS: 

(Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang 

Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, 

dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman 

revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber 

daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, 

kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: 

sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan,  sistem peralatan  hidup 
dan   teknologi,   sistem  ekonomi   dan mata 



Page | 98 
 

  pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). 

Perkembangan IPS di Indonesia. IPS sebagai 

Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan 

Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan 

Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam 

IPS. Sejarah . Geografi. Ekonomi dan 

Koperasi. Sosiologi. Antropologi. Politik 

Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai- 

nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup 

rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban 

di rumah dan sekolah. Bergotong royong  

dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa 

Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan 

pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang 

dan proses perumusan pancasila. Peran 

Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran 

politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). DI: Asal Usul Fikih, Sumber 

Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah Fikih dan 

Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, 

Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih 

Ibadah ( Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, 

Haji). Muamalah (Jual Beli). Munakahat. 

Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi Akhidah 

Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun 

Iman. Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah 

Swt. Asmaul khusna. sifat jaiz Allah Swt. 

Malaikat  dan  tugasnya.   Kitab-kitab  Allah 
S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari 

Akhir. Menghindari akhlak tercela. 

Meyakini adanya Qodha dan Qodar. Kisah 

Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. 

al-Ikhlâsh.   al-Lahab.   al-Nashr. al-Kâfirûn. 
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  al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al-Quraysy. al-Fîl. al- 

Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al-Qâri’ah. 

al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al- 

Qadr. al-‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al- 

Dhuhâ. Pemahaman Hadis terdiri dari 

minimal 10 Hadis secara tematik yaitu : 

kebersihan. Niat. menghormati. orang tua. 

Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. 

menyayangi anak yatim. salat berjamaah. 

ciri-ciri orang munafik. amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, 

Sejarah Islam pada masa Sahabat, Masa 

Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab Pra- 

Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial 

Keagaaman, Sosial-ekonomi & Peradaban 

Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan 

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: 

(Sejarah Kelahiran Nabi, Periode Makkah, 

Periode Madinah). Sejarah Khulafa ar- 

Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn 

Khaththab (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, 

Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Ustman ibn Affan (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). 

Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam 

Periode Dinasti Umayyah & Abbasiyah: 

Periode Dinasti Umayyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti 

Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah 

Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di 

Indonesia : Perkembangan Peradaban Islam 

di Indonesia. Perkembangan Peradaban 
islam di Lombok (Lokal). 

2.1.12 Mengaplikasikan konsep kurikulum, 

pendekatan, strategi, model, metode, 

teknik, bahan ajar, media dan 

sumber belajar yang inovatif sebagai 

guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah. 

Manajeman Kelas: Konsep Dasar 

Manajemen Kelas, Anatomi Madrasah, 

Komponen-komponen Manajemen Kelas, 

Manajemen Kelas Pola Interaksi, 

Manajemen Perilaku dan Meningkatkan 

Komunikasi, Pendekatan dalam manajemen 

Kelas, Pengelolaan Lingkungan Belajar, 

Pengaturan Ruang Kelas, Pembinaan 

Disiplin dan Perilaku Anak, Penciptaan 

Iklim Kelas, Manajemen (Wali) Kelas, 

Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan 
Kelas. 
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2.1.13 Menganalisis teori pengembangan 

kurikulum, media dan sumber 

belajar, serta penilaian dan evaluasi 

pada bidang pelajaran Guru Kelas 

MI atau SD. 

Konsep Dasar Kurikulum, Landasan 

Kurikulum, model kurikulum, organisasi 

kurikulum, perencanaan kurikulum, Asas 

dan Faktor Pengembangan Kurikulum, 

Desin Pengembangan Kurikulum, Kerangka 

dasar dan struktur kurikulum SD atau MI , 
SKL, KI dan KD, Implementasi Kurikulum, 

Evaluasi kurikulum. 

2.1.14 Mengaplikasikan konsep dan teknik 

evaluasi proses dan evaluasi hasil 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Pengertian Konsep dasar pengukuran, 

penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, 

objek-subjek, etika dan karakteristik 

instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi 

pembelajaran, dan standar penilaian 

Kurikulum 2013. Ranah Kognitif, Ranah 

Psikomotorik dan Afektif (taksonomi bloom) 

dalam Pembelajaran di MI. penyusunan 

indikator dari Kompetensi Dasar. Teknik 

evaluasi tes dan non tes. tes obyektif dan tes 

uraian. menyusun kisi-kisi instrumen tes 

(pilihan ganda, isian singkat, esai). 

pembuatan soal pilihan ganda dan esai. 

Teknik penilaian non tes (lembar observasi, 

daftar cek, angket, pedoman wawancara, 

skala sikap, penilaian antar teman, proyek, 

portofolio dan jurnal dll). teknik analisis 

instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan 

Empirik). daya beda, tingkat kesukaran, 

penyebaran jawaban, validitas, reliabilitas 

dll.. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut 

hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak 
lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

2.1.15 Menganalisis konsep dasar dan 

prosedur penelitian yang dapat 

memecahkan permasalahan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

melalui praktik penelitian tindakan 
kelas. 

Konsep Dasar, prinsip, manfaat dan 

pentingnya, Kelebihan dan Kekurangan, 

Perbedaan Penelitian Formal dengan 

Clasroom Action Research, metodologi, 

Sistematikan Proposal dan laporan hasil 
penelitian tindakan kelas (PTK). 

2.1.16 Menganalisis teori penelitian bidang 

keilmuan Guru Kelas MI atau SD 

dalam kerangka melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan kualitas 

dan langkah-langkah inovatif dalam 

pembelajaran bidang guru kelas MI 

atau SD. 

Hakikat Ilmiah. Kriteria Kebenaran. Sumber 

Pengetahuan. Ontologi. Epistomologi. 

Aksiologi. Definisi, Ruang Lingkup, dan 

Jenis Penelitian (Berdasarkan Paradigma 

atau Pendekatan: Kuantitatif dan Kualitatif) 

(Berdasarkan Fungsi dan Tujuan: Penelitian 

Dasar, Terapan, Evaluasi, Pengembangan) 

(Berdasarkan jenis Metode: Survey 

Korelasional,          Survei Komparatif, 

Eksperimen, Action Research, Grounded 

Research). Menentukan Rumusan Masalah. 

Membuat Hipotesis. Studi Literatur atau 

Tinjauan Pustaka, Variabel Penelitian. 

Definisi  Operasional.  Menyusun Instrumen. 

Teknik Memanipulasi dan Mengontrol 

Variabel.  Membuat  Desai  Penelitian. Skala 
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  Pengukuran. Desain dan Teknik Sampling. 

Koleksi, Pengolahan, dan Analisis Data. 

Penulisan Laporan. Metode Koleksi data. 
Menyusun Proposal dan Membuat Laporan. 

2.1.17 Mengaplikasikan pengetahuan 

tentang filsafat pancasila, 

kewarganegaraan, wawasan 

kebangsaan (nasionalisme) dan 

globalisasi. 

Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila. 

Ontologi, Epistomologi dan Aksiologi 

Pancasila. Pancasila Sebagai Ideologi dan 

Dasar Negara. Butir-butir Sila Pancasila. 

Lambang Pancasila, Karakteristik Sistem 

Filsafat Pancasila. Prinsip-prinsip Filsafat 

Pancasila. Nilai Pancasila. Pancasila Sebagai 
Etika. Hukum Pancasila. 

2.1.18 Menganalisis pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 
(dunia non akademik). 

Definisi, Tujuan dan Manfaat Karya Ilmiah. 

Prinsip-prinsip Penting dalam Menulis (Esai, 

Anotasi Bibliografi, Review Buku, Review 

Artikel, Artikel Ilmiah Berbasis Penelitian). 

Teknik Penulisan Karya Ilmiah. 

2.1.19 Menganalisis pengetahuan dan 

langkah-langkah berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non 

akademik). 

Mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan 

argumen anda. Memilih sebuah jurnal. 

Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan 

bukti anda. Membuka dan menutup artikel 

anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit 

kalimat anda. Mengemas artikel anda. 
Mengirim atikel anda. 

2.1.20 Mengaplikasikan pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, 

logis, kreatif, inovatif dan sistematis 

serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan 

masalah pada tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Metode penelitian: Manusia dan 

masalahnya. Riset dan tujuannya. Jenis-jenis 

riset. Perkembangan metodologi riset. Riset 

dan esensi berpikir ilmiah. Langkah-langkah 

esensial dalam riset. Jalan dan cara untuk 

memperoleh kebenaran. Pemilihan topik, 

pengembangan permasalahan, dan 

pengusulan proyek riset. Sampling. Jenis- 

jenis data, data mana yang dapat diukur. 

Persoalan validitas. Faktor-faktor yang 

menentukan validitas. Jenis-jenis validitas. 

Kriteria validitas. Prosedur validitas. 

Persoalan reliabilitas. Teknik-teknik untuk 

menetapkan reliabilitas. Persoalan penetapan 

norma pengukuran. Metode observasi. 

Metode Kuesioner. Metode interviu. 

Metodologi statistik bagian deskriptif. 

Metodologi statistik bagian inferensial. 

Metode eksperimen. 

2.1.21 Menganalisis langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 
wirausaha yang bercirikan inovasi 

dan kemandirian yang berlandaskan 

Eduenterprener: Penentuan potensi 

wirausaha.   Metode   analisis    diri   sendiri. 
Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan usaha 

pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. 
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 etika Islam, keilmuan, profesional, 

lokal, nasional dan global. 
Cara memperoleh modal. Transaksi 

pembayara. Cara mengajukan pinjaman. 

Cara menentukan lokasi dan layout. 

Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian 

kelayakan usaha. Perlindungan usaha dalam 

berwirausaha. Kesempatan Berwirausaha. 

Ide Bisnis. Business Plan. Merek. Marketing 

Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 

2.1.22 Mengaplikasikan teori 

kewirausahaan dalam pendidikan 

dalam kerangka pengembangan 
pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD yang kreatif dan inovatif. 

Eduenterprener: Teori Neo Klasik, Teori 

Kirzerian Entrepreneur, Teori Ekonomi, 

Teori Sosiologi-Antropologi, Teori 

Psikologis, Teori Perilaku 

2.1.23 Memahami teori dan konsep 

edupreneurship pada pendidikan 

dasar dalam bidang media dan 

sumber belajar. 

Landasan filosofis dan teori penggunan 

media, pengertian media, ciri-ciri media. 

Fungsi Media Pembelajara MI dan Manfaat 

Media Pembelajara MI. Jenis dan 

Karakteristik Media Pembelajara MI. 

Membuat media gambar 1 dimensi dan Foto 

3D atau 4D, poster, Bagan atau Flowchart. 

Pengembagan Media Model ADDIE, 

ASSURE, 4D, Dick and cery. Membuat 

Media Pembelajaran Maket, Papan Buletin, 

Trasportasi, Penggunaan Media Berbasis 

Manusia, Cetakan. Mengenal bentuk-bentuk 

Artikel Jurnal, Buku Teks Handout, Modul, 

LKS. Menulis Artikel Jurnal Pendidikan 

dasar Islam. Menulis Naskah Komik Bahasa 

Indonesia. Membuat Media Pembelajaran 
Visual berupa Komik Bahasa Indonesia, 

Audio dan Visual Komik. 

2.1.24 Menganalisis teori kepemimpinan 

pendidikan untuk memposisikan dan 

mengembangkan bidang Guru Kelas 

MI atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD) sebagai 

bagian dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. 

Leadership : Teori Great Man, Teori 

Kepemimpinan Sifat atau Trait Theory, 

Teori Kepemimpinan Perilaku, Teori 

Situasional, Teori Kepemimpinan 

Charismatik, Teori Kepemimpinan Visioner, 

Teori Atribusi, Teori Lingkungan atau 

Environmental Theory, Teori Pribadi dan 

situasi atau Personal-Situation Theory, Teori 

Humanistik, Teori Tukar-Menukar atau 
Exchange Theory 

2.1.25 Memahami dan menjiwai kode etik 

profesi guru. 

PPG: Philosophy Of Teacher Profession 

Education. Profesi dan Profesionalisasi 

Guru. Guru malpraktik dan guru efektif. 

Profile Of A Professional Teacher And His 

Competence. Memiliki kesadaran diri. 

Memotivasi diri sendiri. Mendisiplinkan diri 

sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. 

Mengembangkan     diri     sendiri.   Menjadi 

Pembelajar Sejati. Study Program – 

Professional     Competence     Development 
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  Service Institute. Profesionalisasi Guru 

Berbasis Kelembagaan. The Concept Of 

Professional Competence. Ranah 

Profesionalisasi Guru. Konsep Induksi dan 

Mentoring. Infrastructure – The Support To 

Achieve Professional Competence. 

Institutionalizing Teacher Profession 

Education – A Case In Indonesia. 

Educational Clinic. Research Results – 

Teachers’ Professional Performance In 
Sleman Regency. 

2.1.26 Menganalisis teori dasar seni (tari, 

rupa, musik) dan olahraga. 

Seni tari (gerak, ritme, iringan, tata rias dan 

tata busana, tari tradisional, tari upacara, tari 

hiburan, tari pertunjukan). Seni rupa (Fungsi 

pendidikan seni rupa, perkembangan seni 

rupa, kurikulum pendidikan seni rupa, 

proses pembelajaran seni rupa, pembelajaran 

seni rupa dan pendidikan karakter, 

penggunaan media pembelajaran). Seni 

musik (Teknik vokal, Intonasi, Artikulasi, 

Pernafasan, Pembawaan, Tangga Nada, 

Paduan Suara, Alat Musik, Harmoni, 

Melodi, Ritme). Olahraga (Senam, 

permainan tradisional, SKJ, Atletik, 

permainan bola besar, bulu tangkis,  

kekuatan otot bahu, pendidikan kesehatan, 

senam ketangkasan, senam lantai, renang, 
kasti) 

Keterampilan Umum 

3.1.1 Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Mempraktikkan konsep pengembangan 

Ilmu, Karakteristik ilmu, Obyek ilmu, 

Metode dan alat Pengembangan ilmu, 

Sejarah Perkembangan Ilmu, Asumsi, 

Sumber dan batasan Pengembangan ilmu, 

Pembenaran Ilmu, Prinsip-Prinsip 

Pengembangan Ilmu, Berbagai Aliran 

Pengembangan Ilmu, obyek filsafat, Hakikat 

ilmu, Ontologi Ilmu, Epistemologi Ilmu dan 

Aksiologi Ilmu. 

3.1.2 Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 
Pendidik memformulasikan tujuan 

pembelajaran dalam RPP sesuai dengan 

kurikulum atau silabus dan memperhatikan 

karakteristik peserta didik. Pendidik 

menyusun bahan ajar secara runut, logis, 

kontekstual dan mutakhir. Pendidik 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

efektif. Pendidik memilih sumber belajar 

atau media pembelajaran sesuai dengan 

materi dan strategi pembelajaran. Pendidik 

memulai     pembelajaran     dengan   efektif. 
Pendidik menguasai materi pelajaran. 

Pendidik     menerapkan     pendekatan   atau 
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  strategi pembelajaran yang efektif. Pendidik 

memanfaatan sumber belajar atau media 

dalam pembelajaran. Pendidik memicu dan 

atau atau memelihara keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran. Pendidik menggunakan 

bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran. Pendidik mengakhiri 

pembelajaran dengan efektif. Pendidik 

merancang alat evaluasi untuk mengukur 

kemajuan dan keberhasilan belajar peserta 

didik. Pendidik menggunakan berbagai 

strategi dan metode penilaian untuk 

memantau kemajuan dan hasil belajar 

peserta didik dalam mencaDI kompetensi 

tertentu sebagaimana yang tertulis dalam 

RPP. Pendidik memanfatkan berbagai hasil 

penilaian untuk memberikan umpan balik 

bagi peserta didik tentang kemajuan 

belajarnya dan bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran selanjutnya. 

3.1.3 Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni. 

Magang 3 dan KKN (Observasi 

Pembelajaran dan Anatomi Sekolah. 

Manajemen Wali Kelas. Pengelolaan 

Perpustakaan. Mengoptimalkan Penggunaan 

Laboratorium. Klinik Pendidikan) 

3.1.4 Mampu menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Penulisan Laporan Penelitian (Skripsi): 

Pendahuluan (Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian. Studi Pustaka dan Gambaran 

Umum Objek Penelitian (Landasan Teori, 

Kerangka Konseptual Penelitian, Penelitian 

terdahulu, Gambaran Umum Objek 

Penelitian). Metode penelitian (Rancangan 

Penelitian, Populasi, Sampel & Teknik 

Pengumpulan Sampel, Variabel Penelitian, 

Instrumen Penelitian, Lokasi & Jadwal 

Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data). Analisis & 

Pembahasan (Profil Responden, Perilaku 

Responden, Analisis & Pembahasan). 

Kesimpulan & Rekomendasi (Kesimpulan, 
Rekomendasi) 

3.1.5 Mampu mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. 

Kebijakan Pendidikan: Praktik analisis 

kebijakan (Hakekat kebijakan, Kebijakan 

pendidikan sebagai kebijakan publik, Proses 

pembuatan kebijakan). Studi analisis 

kebijakan     (Karakteristik     studi    analisis 
kebijakan,     Analisis     kebijakan    sebagai 
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  diskursus, Ragam teknik analisis kebijakan, 

Keterbatasan analisis kebijakan, Skenario 

analisis kebijakan). Studi analisis kebijakan 

pendidikan (Kerangka berpikir studi analisis 

kebijakan pendidikan, Perspektif dalam 

analisis kebijakan pendidikan). Studi 

pendidikan Islam. Konsep school 

governance. Konsep akuntabilitas. Program 

dan indikator pendidikan dasar. Isu-isu 

kebijakan. Peluang dan tantangan globalisasi 

bagi pendidikan. Kasus kebijakan beberapa 

negara di dunia. Metode analisis kebijakan. 
Jenis-jenis tindakan kebijakan. Monitoring 

dan Evaluasi kebijakan. 

3.1.6 Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat 

baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan). Pentingnya membangun 

kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam 

kesinambungan penyelenggaraan kursus di 

LPTK. Tujuan dan prinsip membangun 
kemitraan, Strategi dan langkah-langkah 

membangun kemitraan. 

3.1.7 Mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada dibawah tanggung 

jawabnya. 

Mempraktikkan Filosofi kepemimpinan. 

Definisi, konsep dasar pemimpin dan 

kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan strategik, 

visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual 

kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan 

keputusan. Aplikasi pohon keputusan. 

Mekanisme proses pengambilan keputusan. 

Faktor-faktor penentu pengambilan 
keputusan. 

3.1.8 Mampu melaksanakan proses 

evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya dan mampu 

mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

Praktik evaluasi (Autentik Assesment): 

Mempraktikkan pengukuran, penilaian, 

evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek- 

subjek, etika dan karakteristik instrumen 

evaluasi. Prinsip evaluasi pembelajaran, dan 

standar penilaian Kurikulum 2013. Ranah 

Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif 

(taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di 

MI. penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. Tes 

obyektif dan tes uraian. Menyusun kisi-kisi 

instrumen tes (pilihan ganda, isian singkat, 

esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan 

esai. Teknik penilaian non tes (lembar 

observasi, daftar cek, angket, pedoman 

wawancara, skala sikap, penilaian antar 

teman, proyek, portofolio dan jurnal dll). 

Teknik analisis instrumen tes (Analisis 

konstruk, Isi dan Empirik). Daya beda, 

tingkat    kesukaran,    penyebaran  jawaban, 
validitas,  reliabilitas  dll..  Cara menentukan 
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  KKM. Tindak lanjut hasil evaluasi 

(Pengayaan, remidi, tindak lanjut untuk 
guru). Pelaporan hasil belajar. 

3.1.9 Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

Publikasi Ilmiah: Mempraktikkan publikasi 

ilmiah dalam jurnal Nasional dan 

Internasional. Jelajah jurnal Nasional yang 

terakreditasi, 

3.1.10 Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan keilmuan dan 

kemampuan kerja. 

Praktik TIK: Melakukan komunikasi dengan 

unsur-unsur yang terlibat. Menerapkan 

model-model komunikasi. Bertukar 

informasi. Menerapkan komunikasi non- 

verbal. Menerapkan komunikasi antar 

pribadi. Macam-macam berbicara. teknik 
berkomunikasi 

Keterampilan Khusus 

4.1.1 Mampu menerapkan prinsip dan 

teori pendidikan melalui 

perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

secara bertanggung jawab. 

Mempraktikkan ilmu dalam islam, prinsip 

dan teori pendidikan dasar islam, sitem 

pendidikan islam, nilai-nilai islam dalam 

pendidikan, pemikiran pendidikan islam, 

lembaga, admistrasi, kurikulum, investmen 
dalam Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

4.1.2 Mampu menerapkan konsep tentang 

karakteristik perkembangan peserta 

didik baik perkembangan fisik, 

psikologis, dan sosial melalui 

perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Mempraktikkan konsep dasar psikologi 

perkembangan, Pendekatan dalam psikologi 

perkembangan, pertumbuhan dan 

perkembangan, prinsip-prinsip 

perkembangan, psikologi perkembangan 

dalam pendidikan sekolah dasar. Teori 

Psikologi Gestalt. Perkembangan awal 

kehidupan individu: Konsepsi, interaksi 

faktor keturunan dan faktor lingkungan pada 

bayi yang baru lahir. Perkembangan otak 

manusia. Perkembangan fisik dan motorik 
masa kanak-kanak (2-12 thn). 

4.1.3 Mampu menerapkan pengetahuan 

konseptual bidang studi di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI melalui perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode saintifik sesuai 

dengan etika akademik. 

Mempraktikkan pembuatan RPP dan 

melaksanakannya melalai microteaching BI: 

(Konseptual dan teori mendengarkan. 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep 

dasar dan teori berbicara. Membandingkan 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

berbicara. Terampil berbicara bahasa 

Indonesia baik monolog maupun dialog. 

Konsep dasar dan teori membaca. Mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan 

memahami teks bacaan bahasa Indonesia 

dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis.  Memahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya 
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  tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan 

bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun 

datar dan bangun ruang, satuan dan ukuran, 

peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, 

pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, 

Aritmatika modular, Hakikat Matematika. 

Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. 

Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. 

Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains 

sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). 

Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio atau 

Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), 

Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ, sistem organ, organisme), Morfologi, 

Anatomi dan Fisiologi untuk Tumbuhan 

tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, 

rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, 

indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam 

ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud 

Benda. Materi dan perubahannya. Energi & 

usaha (bentuk energi & perubahannya). 

Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat 

optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). 

Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi manusia, 

Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan 

Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. 

Kajian IPS: Fakta, Konsep,  dan 

Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman 

revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber 

daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, 

kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi    sosial,    norma    sosial,  lembaga 
sosial,    kebudayaan   (nasional   dan   lokal: 
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  sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, sistem ekonomi dan mata 

pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). 

Perkembangan IPS di Indonesia. IPS sebagai 

Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan 

Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan 

Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam 

IPS. Sejarah . Geografi. Ekonomi dan 

Koperasi. Sosiologi. Antropologi. Politik 

Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai- 

nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup 

rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban 

di rumah dan sekolah. Bergotong royong  

dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa 

Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan 

pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang 

dan proses perumusan pancasila. Peran 

Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran 

politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). DI: Asal Usul Fikih, Sumber 

Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah Fikih dan 

Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, 

Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih 

Ibadah ( Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, 

Haji). Muamalah (Jual Beli). Munakahat. 

Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi Akhidah 

Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun 

Iman. Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah 

Swt. Asmaul khusna. Sifat jaiz Allah Swt. 

Malaikat  dan  tugasnya.   Kitab-kitab  Allah 

S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari 

Akhir. Menghindari akhlak tercela. 

Meyakini  adanya  Qodha  dan  Qodar. Kisah 
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  Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. 

al-Ikhlâsh. al-Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. 

al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al-Quraysy. al-Fîl. al- 

Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al-Qâri’ah. 

al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al- 

Qadr. al-‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al- 

Dhuhâ. Pemahaman Hadis terdiri dari 

minimal 10 Hadis secara tematik yaitu : 

kebersihan. Niat. menghormati. orang tua. 

Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. 

Menyayangi anak yatim. Salat berjamaah. 

Ciri-ciri orang munafik. Amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, 

Sejarah Islam pada masa Sahabat, Masa 

Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab Pra- 

Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial 

Keagaaman, Sosial-ekonomi & Peradaban 

Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan 

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: 

(Sejarah Kelahiran Nabi, Periode Makkah, 

Periode Madinah). Sejarah Khulafa ar- 

Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn 

Khaththab (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, 

Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Ustman ibn Affan (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). 

Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam 

Periode Dinasti Umayyah & Abbasiyah: 

Periode Dinasti Umayyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti 

Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah 

Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di 

Indonesia: Perkembangan Peradaban Islam 

di Indonesia. Perkembangan Peradaban 
islam di Lombok (Lokal). 

4.1.4 Mampu menganalisis, 

merekonstruksi, dan memodifikasi 

kurikulum, pendekatan, strategi, 

model, metode, teknik, bahan ajar, 

media dan sumber belajar yang 

inovatif sebagai guru kelas di 

Madrasah Ibtidaiyah secara mandiri. 

Mempraktikkan manajeman kelas: Konsep 

Dasar Manajemen Kelas, Anatomi 

Madrasah, Komponen-komponen 

Manajemen Kelas, Manajemen Kelas Pola 

Interaksi, Manajemen Perilaku dan 

Meningkatkan Komunikasi, Pendekatan 

dalam     manajemen     Kelas,    Pengelolaan 

Lingkungan Belajar, Pengaturan Ruang 

Kelas,   Pembinaan   Disiplin   dan   Perilaku 
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  Anak, Penciptaan Iklim Kelas, Manajemen 

(Wali) Kelas, Hambatan-hambatan dalam 
Pengelolaan Kelas. 

4.1.5 Mampu merancang dan 

melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah secara berkelanjutan. 

Mempraktikkan pengukuran, penilaian, 

evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek- 

subjek, etika dan karakteristik instrumen 

evaluasi. Prinsip evaluasi pembelajaran, dan 

standar penilaian Kurikulum 2013. Ranah 

Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif 

(taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di 

MI. penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. tes 

obyektif dan tes uraian. menyusun kisi-kisi 

instrumen tes (pilihan ganda, isian singkat, 

esai). pembuatan soal pilihan ganda dan esai. 

Teknik penilaian non tes(lembar observasi, 

daftar cek, angket, pedoman wawancara, 

skala sikap, penilaian antar teman, proyek, 

portofolio dan jurnal dll). teknik analisis 

instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan 

Empirik). daya beda, tingkat kesukaran, 

penyebaran jawaban, validitas, reliabilitas 

dll.. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut 

hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak 

lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

4.1.6 Mampu merancang dan 

melaksanakan penelitian bidang 

pendidikan MI secara ilmiah sesuai 

dengan etika akademik dan 

melaporkannya dalam bentuk skripsi 

dan mengunggah artikel dalam 

laman perguruan tinggi. 

Mempraktikkan Hakikat Ilmiah. Kriteria 

Kebenaran. Sumber Pengetahuan. Ontologi. 

Epistomologi. Aksiologi. Definisi, Ruang 

Lingkup, dan Jenis Penelitian (Berdasarkan 

Paradigma atau Pendekatan: Kuantitatif dan 

Kualitatif) (Berdasarkan Fungsi dan Tujuan: 

Penelitian Dasar, Terapan, Evaluasi, 

Pengembangan) (Berdasarkan jenis Metode: 

Survey Korelasional, Survei Komparatif, 

Eksperimen, Action Research, Grounded 

Research). Menentukan Rumusan Masalah. 

Membuat Hipotesis. Studi Literatur atau 

Tinjauan Pustaka, Variabel Penelitian. 

Definisi Operasional. Menyusun Instrumen. 

Teknik Memanipulasi dan Mengontrol 

Variabel. Membuat Desai Penelitian. Skala 

Pengukuran. Desain dan Teknik Sampling. 

Koleksi, Pengolahan, dan Analisis Data. 

Penulisan Laporan. Metode Koleksi data. 
Menyusun Proposal dan Membuat Laporan. 

4.1.7 Mampu menerapkan layanan 

bimbingan penyuluhan di Madrasah 

Ibtidaiyah untuk memecahkan 

permasalahan yang terkait dengan 

perilaku siswa dalam pembelajaran 
secara mandiri sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku. 

Mempraktikkan konsep, landasan, Fungsi 

dan pendekatan, Strategi bimbingan dan 

konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan 

dan konseling. Dasar-dasar pemahaman 

peserta didik. Bimbingan bagi peserta didik 
di SD atau MI. Dianostik dan remedial 

teaching. 
4.1.8 Mampu mengembangkan kurikulum Mempraktikkan Konsep Dasar Kurikulum, 
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 mata Pelajaran bidang Guru Kelas 

MI atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD) sesuai 

dengan prosedur dan prinsip-prinsip 

dalam pengembangan kurikulum. 

Landasan Kurikulum, model kurikulum, 

organisasi kurikulum, perencanaan 

kurikulum, Asas dan Faktor Pengembangan 

Kurikulum, Desin Pengembangan 

Kurikulum, Kerangka dasar dan struktur 

kurikulum SD atau MI , SKL, KI dan KD, 
Implementasi Kurikulum, Evaluasi 

kurikulum. 

4.1.9 Mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik sebagai 

Guru Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 

di MI atau SD). 

Mempraktikkan Teori belajar Behaviorisme, 

Teori belajar Kognitivisme, Teori belajar 

Kontruktivisme, Teori belajar Piaget, Teori 

belajar Bruner, Teori belajar Gagne, Teori 

belajar Ausubel, Teori belajar Vygotsky, 

Teori belajar Kultur, Teori belajar 

Sibernetik, Teori belajar Humanistik, Teori 

belajar B.F. Skiner, Teori belajar Pavlov, 

Teori belajar Gathrie, Teori belajar 

Nativisme atau Mentalistik, Teori belajar 

Fungsional, Teori belajar Briggs, Teori 

belajar Dienes, Teori belajar Skemp, Teori 

belajar Thorndike, Teori belajar Van Hiele, 

Teori belajar Pestalzzi, Teori belajar 

Naturalisme, Teori belajar Tabularasa atau 

Empirisme (Jhon Lock), Teori belajar Fitrah, 
Teori belajar Koneksionisme, Teori belajar 

Gestalt. 

4.1.10 Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi secara 

efektif dan berdaya guna untuk 

pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa 
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD) 

Menggunakan Software Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft 

Excell, HTML 5, Lectora, Adobe Flash CS 

6, Macromedia. 

4.1.11 Mampu memfasilitasi 

pengembangan potensi keilmuan 

bidang guru kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 

di MI atau SD) peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuan 

dan keterampilan beragama dalam 

kehidupan nyata di sekolah atau 

madrasah dan di masyarakat. 

Potensi jasmaniah. fisik, badan, dan panca 

indra yang sehat (normal). Potensi piker 

(akal, rasio, intelegensi, intelektual). Potensi 

rasa (perasaan, emosi) baik perasaan eti- 

moral maupun perasaan estetis. Potensi 

karsa (kehendak, kemauan, keinginan, hasrat 

atau kecenderungan-kecenderungan nafsu, 

termasuk prakarsa). Potensi cipta (daya 

cipta, kreativitas, fantasi, khayal dan 

imajinasi). Potensi karya (kemampuan 

menghasilkan kerja). Potensi budi nurani 

(kesadaran budi, hati nurani, kata hati). 

4.1.12 Mampu berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dalam 

pelaksanaan tugas pembelajaran 

bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan DI 

di MI atau SD) dan di komunitas 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam 

pengembangan profesi guru. syarat profesi 

guru. organisasi profesi guru. Kode etik 

profesi guru. kompetensi guru. upaya 

pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 
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 akademik maupun dengan 
masyarakat umum. 

 

4.1.13 Mampu melaksanakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran bidang Guru Kelas MI 

atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD) secara 

tepat, serta mampu 

memanfaatkannya untuk keperluan 

pembelajaran. 

Mempraktikan autentik assasment proses 

dan hasil: Mempraktikkan pengukuran, 

penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, 

objek-subjek, etika dan karakteristik 

instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi 

pembelajaran, dan standar penilaian 

Kurikulum 2013. Ranah Kognitif, Ranah 

Psikomotorik dan Afektif (taksonomi 

bloom) dalam Pembelajaran di MI. 

penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. tes 

obyektif dan tes uraian. menyusun kisi-kisi 

instrumen tes (pilihan ganda, isian singkat, 

esai). pembuatan soal pilihan ganda dan esai. 

Teknik penilaian non tes(lembar observasi, 

daftar cek, angket, pedoman wawancara, 

skala sikap, penilaian antar teman, proyek, 

portofolio dan jurnal dll). teknik analisis 

instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan 

Empirik). daya beda, tingkat kesukaran, 

penyebaran jawaban, validitas, reliabilitas 

dll.. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut 
hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak 

lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

4.1.14 Mampu melakukan tindakan reflektif 

dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang kajian 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

IPS, PKn dan DI di MI atau SD). 

Pengembangan Diri Guru: Pendalaman 

materi PGMI BI: (Konseptual dan teori 

mendengarkan. berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi mendengarkan. Mendengarkan 

dan memahami beragam wacana lisan. 

konsep dasar dan teori berbicara. 

Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi berbicara. Terampil berbicara 

bahasa Indonesia baik monolog maupun 

dialog. konsep dasar dan teori membaca. 

mahami berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi membaca. Terampil membaca dan 

memahami teks bacaan bahasa Indonesia 

dengan metode atau teknik yang tepat. 

konsep dasar dan teori menulis. mahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya 

tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan 

bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun 

datar dan bangun ruang, satuan dan ukuran, 

peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, 

pengenalan      Aljabar,      persamaan     dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, 

Aritmatika   modular,   Hakikat Matematika. 
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  Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. 

Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. 

Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains 

sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). 

Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio atau 

Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), 

Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ, sistem organ, organisme), Morfologi, 

Anatomi dan Fisiologi untuk Tumbuhan 

tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, 

rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, 

indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi,seleksi alam,evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam 

ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud 

Benda. materi dan perubahannya. Energi & 

usaha (bentuk energi & perubahannya). 

Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat 

optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). 

Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia,Tumbuhan & hewan). IPS: 

(Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang 

Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, 

dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman 

revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber 

daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, 

kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: 

sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, sistem ekonomi dan mata 

pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). 

Perkembangan IPS di Indonesia. IPS sebagai 

Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan 

Ilmu-Ilmu    Sosial.    Fakta,    Konsep,   dan 
Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam 
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  IPS. Sejarah . Geografi. Ekonomi dan 

Koperasi. Sosiologi. Antropologi. Politik 

Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai- 

nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup 

rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban 

di rumah dan sekolah. Bergotong royong  

dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa 

Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan 

pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang 

dan proses perumusan pancasila. Peran 

Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran 

politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). DI: Asal Usul Fikih, Sumber 

Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah Fikih dan 

Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, 

Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih 

Ibadah ( Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, 

Haji). Muamalah (Jual Beli). Munakahat. 

Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul 

Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat 

Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi Akhidah 

Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun 

Iman. Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah 

Swt. Asmaul khusna. sifat jaiz Allah Swt. 

Malaikat  dan  tugasnya.   Kitab-kitab  Allah 

S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari 

Akhir. Menghindari akhlak tercela. 

Meyakini adanya Qodha dan Qodar. Kisah 

Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. 

al-Ikhlâsh. al-Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. 

al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al-Quraysy. al-Fîl. al- 

Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al-Qâri’ah. 

al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al- 

Qadr. al-‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al- 

Dhuhâ. Pemahaman Hadis terdiri dari 

minimal  10  Hadis  secara  tematik  yaitu  : 
kebersihan.  Niat.  menghormati.  orang  tua. 
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  Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. 

menyayangi anak yatim. salat berjamaah. 

ciri-ciri orang munafik. amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, 

Sejarah Islam pada masa Sahabat, Masa 

Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab Pra- 

Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial 

Keagaaman, Sosial-ekonomi & Peradaban 

Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan 

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: 

(Sejarah Kelahiran Nabi, Periode Makkah, 

Periode Madinah). Sejarah Khulafa ar- 

Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn 

Khaththab (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, 

Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Ustman ibn Affan (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). 

Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam 

Periode Dinasti Umayyah & Abbasiyah: 

Periode Dinasti Umayyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti 

Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah 

Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di 

Indonesia : Perkembangan Peradaban Islam 

di Indonesia. Perkembangan Peradaban 
islam di Lombok (Lokal). 

4.1.15 Mampu mengembangkan 

keprofesian dan keilmuan guru kelas 

MI atau SD (bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan DI di MI atau SD) secara 

berkelanjutan, mandiri dan kolektif 

melalui pengembangan diri dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kerangka 

mewujudkan kinerja diri sebagai 

pendidik sejati. 

Mempraktikkan Philosophy Of Teacher 

Profession Education. Profesi dan 

Profesionalisasi Guru. Guru malpraktik dan 

guru efektif. Profile Of A Professional 

Teacher And His Competence. Memiliki 

kesadaran diri. Memotivasi diri sendiri. 

Mendisiplinkan diri sendiri. Mengevaluasi 

diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri. 

Menjadi Pembelajar Sejati. Study Program – 

Professional Competence Development 

Service Institute. Profesionalisasi Guru 

Berbasis Kelembagaan. The Concept Of 

Professional Competence. Ranah 

Profesionalisasi Guru. Konsep Induksi dan 

Mentoring. Infrastructure – The Support To 

Achieve Professional Competence. 

Institutionalizing Teacher Profession 

Education     –     A     Case     In   Indonesia. 
Educational   Clinic.   Research   Results    – 
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  Teachers’ Professional Performance In 
Sleman Regency. 

4.1.16 Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan benar sesuai 

dengan teori belajar dan prinsip- 

prinsip pembelajaran yang mendidik 

serta karakteristik perkembangan 

peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial dan agama. 

Membuat RPP: Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

4.1.17 Membuat dokumen kurikulum MI 

yang sesuai dengan kaidah 

pengembangan kurikulum melalui 

praktikum penyusunan silabus, RPP, 

bahan ajar, media pembelajaran dan 

instrumen penilaian. 

Membuat Administrasi Guru: Jadwal 

Pembelajaran Guru. Penetapan KKM. 

Penghitungan Hari Efektif Berdasar 

Kalender Pendidikan. Membuat Prota dan 

Prosem. Membuat Pemetaan KD. Membuat 

Silabus dan RPP. Membuat Rekap Absensi 

Siswa. Membuat Format Penilaian Ulangan 
dan Tugas. Membuat dan Mengisi Jurnal 

Pembelajaran. 

4.1.18 Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik melalui kegiatan 

peerteaching dan realteaching di 

Madrasah Ibtidaiyah dengan 

menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi, serta sesuai dengan 

kode etik guru. 

Praktik Micro Teaching: Pembekalan. 

Visual Guru Mengajar dengan Berbagai 

Metode. Menggunakan Media Pembelajaran. 

Autentik Assesment 

4.1.19 Mempraktikan komunikasi secara 

efektif, empatik,dan santun dengan 

peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan,serta orang tua, dan 

masyarakat melalui kegiatan 

peerteaching, real teaching, dan 

pengabdian masyarakat di 

lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, 
baik di dalam maupun di luar kelas. 

Magang 1, 2, 3 dan KKN Integrasi 

(Observasi Pembelajaran dan Anatomi 

Sekolah. Manajemen Wali Kelas. 

Pengelolaan Perpustakaan. Mengoptimalkan 

Penggunaan Laboratorium. Klinik 

Pendidikan) 

4.1.20 Melakukan penelitian tindakan kelas 

di Madrasah Ibtidaiyah melalui 

kegiatan penyusunan tugas akhir 

skripsi secara jujur dan bertanggung 

jawab. 

Mempraktikkan Konsep Dasar, prinsip, 

manfaat dan pentingnya, Kelebihan dan 

Kekurangan, Perbedaan Penelitian Formal 

dengan Clasroom Action Research, 

metodologi, Sistematikan Proposal dan 

laporan hasil penelitian tindakan kelas 
(PTK). 

4.1.21 Mampu berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja. 

Mempraktikkan Mendesain rencana anda 

untuk menulis. Menyampaikan artikel anda. 

Memajukan argumen anda. Memilih sebuah 

jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan 

bukti anda. Membuka dan menutup artikel 

anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit 

kalimat anda. Mengemas artikel anda. 

Mengirim atikel anda. 
4.1.22 Mampu membaca al-Qur’an Pembiasaan membaca al-Qur’an 
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 berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu 
tajwid secara baik dan benar. 

berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu tajwid 

4.1.23 Mampu menghafal dan memahami 

al-Qur’an juz 30 (Juz Amma). 

Driil membaca dan menghafal serta 

memahami al-Qur’an juz 30 (Juz Amma): 

Surat An-Naba', Surat An-Nazi'at, Surat 

'Abasa, Surat At-Takwir, Surat Al-Infitar, 

Surat Al-Muthaffifin, Surat Al-Insyiqaq, 

Surat Al-Buruj, Surat At-Tariq, Surat Al- 

A'la, Surat Al-Gasyiyah, Surat Al-Fajr, Surat 

Al-Balad, Surat Asy-Syams, Surat Al-Lail, 

Surat Ad-Duha, Surat Al-Insyirah, Surat At- 

Tin, Surat Al-'Alaq, Surat Al-Qadr, Surat 

Al-Bayyinah, Surat Az-Zalzalah, Surat Al- 

'Adiyat, Surat Al-Qari'ah, Surat At-Takasur, 

Surat Al-Ashr, Surat Al-Humazah, Surat Al- 

Fil, Surat Quraisy, Surat Al-Ma'un, Surat Al- 

Kausar, Surat Al-Kafirun, Surat An-Nasr, 

Surat Al-Lahab, Surat Al-Ikhlas, Surat Al- 
Falaq, Surat An-Nas. 

4.1.24 Mampu melaksanakan ibadah praktis 

dan bacaan do’anya dengan baik dan 

benar. 

Praktik Shalat. Praktik Puasa. Praktik Zakat 

4.1.25 Mempraktikan konsep dan teori 

kepramukaan pada jenjang MI 

melalui kegiatan Keterampilan mahir 

Dasar Kepramukaan dan kegiatan 

perkemahan. 

Upacara Pembukaan Pramuka. 

Kepramukaan, Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (AD atau ART) 

Gerakan Pramuka. Program Kegiatan 

Peserta Didik (Prodik). Cara Membina 

dengan Sistem Among. Organisasi Gerakan 

Pramuka. SKU atau TKU, SKK atau TKK, 

SPG atau TPG dan Alat Pendidikan. 

Kegiatan di Alam Terbuka. Perlengkapan 

Pramuka. Api Unggun. Upacara Penutupan 
Pramuka. 

4.1.26 Mengelola koleksi perpustakaan di 

MI melalui kegiatan PPL KKN 

integratif. 

Kegiatan PPL KKN integratif: 

Mempraktikkan Pengelolaan perpustakaan. 

Tata ruang (Lay out) perpustakaan. 

Infrastruktur perpustakaan. Administrasi 

perpustakaan. Anggaran kegiatan di 

perpustakaan. Inventarisasi dan keamanan 

perpustakaan. Organisasi perpustakaan. 

Wewenang dan tanggung jawab pada setiap 

komponen perpustakaan. Tata tertib 
perpustakaan. 

4.1.27 Mengelola dan menggunakan bahan 

serta alat laboratorium Madrasah 

Ibtidaiyah melalui kegiatan 

praktikum di laboratorium. 

Mempraktikkan Pengelolaan Laboratorium. 

Tata ruang (Lay out) laboratorium. 

Infrastruktur laboratorium. Administrasi 

laboratorium. Anggaran kegiatan di 

laboratorium. Inventarisasi dan keamanan 

laboratorium. Pengamanan laboratorium. 

Organisasi laboratorium. Wewenang dan 

tanggung    jawab    pada    setiap komponen 
laboratorium. Tata tertib, Fasilitas & 

Peralatan  keamanan  kerja  di  laboratorium. 
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  Pekerjaan dengan menggunakan bahan 

kimia. Respon terhadap keadaan darurat. 

Important Safety Messages laboratorium. 

Keselamatan kerja laboratorium. Sumber 

bahaya yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan kerja. Sumber-sumber 

kecelakaan kerja. Cara-cara menanggulangi 

kecelakaan. Menghindari kecelakaan kerja. 

Laboratorium sebagai sumber belajar. alat 

dan bahan sebagai sumber belajar. 

Laboratorium sebagai Tempat belajar yang 

menyenangkan. Alat-alat laboratorium Kaca 

atau gelas. Jenis alat laboratorium. 

Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat 

laboratorium. Alat-alat laboratorium non 

Kaca atau gelas. Jenis alat laboratorium. 

Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat 

laboratorium. Pengenalan bahan. Penuangan 

bahan. Penimbangan bahan. Volume bahan 

cair. Cara menyaring. Pemanasan bahan. 

Pengelolaan laboratorium di Tingkat 

Pendidikan Dasar. Program pelaksanaan 
praktikum di tingkat pendidikan dasar 

4.1.28 Mampu menerapkan keterampilan 

seni (tari, rupa, musik) dan olahraga. 

Mempraktikkan Seni tari (gerak, ritme, 

iringan, tata rias dan tata busana, tari 

tradisional, tari upacara, tari hiburan, tari 

pertunjukan). Seni rupa (Fungsi pendidikan 

seni rupa, perkembangan seni rupa, 

kurikulum pendidikan seni rupa, proses 

pembelajaran seni rupa, pembelajaran seni 

rupa dan pendidikan karakter, penggunaan 

media pembelajaran). Seni musik (Teknik 

vokal, Intonasi, Artikulasi, Pernafasan, 

Pembawaan, Tangga Nada, Paduan Suara, 

Alat Musik, Harmoni, Melodi, Ritme). 

Olahraga (Senam, permainan tradisional, 

SKJ, Atletik, permainan bola besar, bulu 

tangkis, kekuatan otot bahu, pendidikan 

kesehatan, senam ketangkasan, senam lantai, 
renang, kasti) 
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6. Menentukan Keluasan & Kedalaman Serta Menghitung Bobot SKS Dan 

Memberi Label Pada Mata Kuliah 

 

Tabel 10. Perhitungan SKS per-Mata Kuliah Prodi PGMI S1 

 

No 
Kode 

Warna 
Nama Mata Kuliah 

Keluas 

an 

Kedalam 

an 
Beban 

SKS 
Sementara 

SKS 

1 
 Filosofi Pendidikan Dasar 

Islam 
16 4 64 9.60 10 

2  Ilmu Pendidikan 6 4 24 3.60 4 

3  Dasar Desain Tematik 42 3 126 18.90 19 

4  
Psikologi Anak 9 3 27 4.05 4 

5 
 

Bimbingan Konseling Anak 3 3 9 1.35 2 

6  Desain Tematik 24 4 96 14.40 14 

7  Manajemen Laboratorium 7 3 21 3.15 3 

8  Pedagogi 37 4 148 22.20 22 

9  Telaah Kurikulum 5 4 20 3.00 3 

10 
 Evaluasi Pendidikan Dasar 

Islam 
10 3 30 4.50 5 

11  Skripsi 11 4 44 6.60 6 

12  Filsafat Pancasila 3 3 9 1.35 2 

13  Penulisan Karya Ilmiah 2 4 8 1.20 2 

14  Strategi Pembelajaaran 10 4 40 6.00 6 

15  Magang di Sekolah 9 4 36 5.40 5 

16  Media Pembelajaran 11 2 22 3.30 3 

17  Leadership Pramuka 7 4 28 4.20 4 

18  Pendidikan Profesi Guru 4 2 8 1.20 2 

 
19 

 
SBKK (Seni budaya, 

keterampilan dan kesehatan) 

 
10 

 
4 

 
40 

 
6.00 

 
6 

21  Pancasila    2.00 2 

22  Bahasa Inggris    2.00 2 

23  Bahasa Indonesia    2.00 2 

24  Bahasa Arab    2.00 2 

25  Tauhid    2.00 2 

26  Pengantar Studi Islam    2.00 2 

27  SKI dan Budaya Lokal    2.00 2 

28  Al-Qur’an dan Hadits    2.00 2 

29  Fiqih dan Ushul Fiqih    2.00 2 

30  Akhlak Tasawuf    2.00 2 

31  Filsafat Ilmu dan Logika    2.00 2 

Jumlah 226 66 800 142.00 144 



 

7. Menitipkan Soft Skill Pada Mata Kuliah 

Tabel 11. Soft Skill Mata Kuliah Prodi PGMI S1 terdapat dalam lampiran 
 

 

 

 
a 

 

 

 

 
MATA KULIAH 

 

 

 

 
SKS 

 

 
1.1 Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu 

menunjukkan sikap 

religius; 

 

1.2 Menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan 

tugas berdasarkan 

agama,moral, dan 

etika; 

1.3 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

 
1.4 Berperan sebagai 

warga negara yang 

bangga dan cinta tanah 

air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada 

negara dan bangsa; 

 
1.5 Menghargai 

keanekaragaman 

budaya,  pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

 

 
1.6 Bekerja sama dan 

memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

 

 
1.7 Taat hukum dan 

disiplin dalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

 

 
1.8 Menginternalisasi 

nilai, norma, dan etika 

akademik; 

 

 
1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara 

mandiri; 

 

 
 

1.10 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

 

 
1.11 Menjunjung 

tinggi dan 

menginternalisasi 

nilai-nilai etika 

keislaman; 

 
1.12 Bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap 

nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran, 

kebebasan dan otonomi 

akademik yang 

diembanya; 

 

 
1.13 Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; 

 
1.14 Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, 

arif dan berwibawa 

serta berkemampuan 

adaptasi secara baik di 

tempat tugas; 

 
1.15 Bersikap inklusif, 

bertindak obyektif dan tidak 

deskriminatif berdasarkan 

pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi; 

 

 
1.16 Menunjukkan etos 

kerja, tanggung jawab, 

rasa bangga dan cinta 

menjadi pendidik, dan 

percaya diri; 

 

1.17 Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

Pendidikan Guru Kelas 

MI/SD secara mandiri; 

1.18 Menginternalisasi 

semangat   kemandirian, 

kejuangan dan kewirausahaan 

dalam pembelajaran bidang 

Guru Kelas MI/SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn 

dan PAI di MI/SD); 

 

 

 

 
TOTAL 

1 Filosofi Pendidikan Dasar Islam 10 1          1      1 
 

3 

2 Ilmu Pendidikan 4  1         1      1 
 

3 

3 Dasar Desain Tematik 19   1               
 

1 

4 Psikologi Anak 4    1           1   
 

2 

5 Bimbingan Konseling Anak 2     1   1          
 

2 

6 Desain Tematik 14      1            
 

1 

7 Manajemen Laboratorium 3       1           
 

1 

8 Pedagogi 22        1   1       
 

2 

9 Telaah Kurikulum 3         1        1 
 

2 

10 Evaluasi Pendidikan Dasar Islam 5          1        1 
 

2 

11 Skripsi 6 1          1       
 

2 

12 Filsafat Pancasila 2        1    1      
 

2 

13 Penulisan Karya Ilmiah 2            1 1     
 

2 

14 Strategi Pembelajaaran 6              1    
 

1 

15 Magang di Sekolah 5               1   
 

1 

16 Media Pembelajaran 3                1  
 

1 

17 Leadership Pramuka 4                1 1 
 

2 

18 Pendidikan Profesi Guru 2                  1 
 

1 

 
19 

SBKK (Seni budaya, Keterampilan dan 
Kesehatan) 

6 
         

1 
       

 

1 

20 Pancasila 2                    

21 Bahasa Inggris 2                    

22 Bahasa Indonesia 2  1         1         

23 Bahasa Arab 2   1  1               

24 Tauhid 2                    

25 Pengantar studi Islam 2                    

26 SKI dan Budaya Lokal 2                    

27 Al-Quran dan Hadist 2                    

28 Fiqih dan Usul Fiqih 2        1            

29 Ahlak Tasawuf 2                  1  

30 Filsafat Ilmu & Logika 2    1                

 TOTAL 144 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 5 2 1 1 2 2 4 3 32 
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8. Struktur Kurikulum 

 

Tabel 12. Struktur Kurikulum Prodi PGMI S1 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 

Kompetensi 

Dasar 

Pengembangan 

Kepribadian Guru 

Mi 

Pendalaman 

Materi Mi 

Pengembangan 

Kemampuan 

Pembelajaran 

Pengelolaan 

Manusia Di Mi 

Penelitian 

Pendidikan 

Penguatan 

Kompetensi 

Penguatan 

Kompetensi 

20 sks 20 sks 20 sks 20 sks 18 sks 18 sks 15 sks 11 sks 

 

Bahasa 

Indonesia 

(2) 

 

 

Pancasila (2) 

 

Media 

Pembelajara 

n (3) 

 

Strategi 

Pembelajaar 

an (6) 

 

Fiqih dan 

Usul Fiqih 

(2) 

Evaluasi 

Pendidikan 

Dasar Islam 

(5) 

 

Manajemen 

Laboratoriu 

m (3) 

 

 

Skripsi (6) 

 
Tauhid (2) 

 

Bahasa Inggris 

(2) 

 

Bahasa 

Arab (2) 

SKI dan 

Budaya 

Lokal (2) 

 

Ahlak 

Tasawuf (2) 

Al-Quran 

dan Hadist 

(2) 

Pendidikan 

Profesi 

Guru (2) 

 

Magang di 

Sekolah (5) 

Dasar 

Desain 

Tematik I 

(7) 

 

Dasar Desain 

Tematik II (7) 

Dasar 

Desain 

Tematik III 

(5) 

Desain 

Tematik I 

(7) 

Desain 

Tematik II 

(7) 

 

Leadership 

Pramuka (4) 

Penulisan 

Karya 

Ilmiah (2) 

 

 
Pengantar 

Studi Islam 

(2) 

 

 

Psikologi Anak 

(4) 

SBKK (Seni 

budaya, 

keterampila 

n dan 

kesehatan) 
(6) 

 
Bimbingan 

Konseling 

Anak (2) 

 

 

Tematik I 

(7) 

 

 

Tematik II 

(7) 

 

 

Tematik III 

(8) 

 

 

 

Pedagogi I 

(5) 

 

 

Pedagogi II (5) 

 

Ilmu 

Pendidikan 

(4) 

 

Telaah 

Kurikulum 

(3) 

 

 

Filsafat 

Pancasila (2) 

   

 

Filsafat Ilmu 

& Logika (2) 
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9. Deskripsi Matakuliah dan Kode CP 

 

Tabel 13. Deskripsi Mata Kuliah Prodi PGMI S1 

No Nama Mata Kuliah SKS Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Filosofi Pendidikan 

Dasar Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.3, 4.1.1 

 

 

 

 
1.1 

Tafsir Qur’an, Al-Qur'an dan Hadits: ulumul Quran, 

sejarah quran, asbabun nuzul, ayat-ayat makiyah, 

madaniyah, ayat muhkamat dan mutasabiha, ulumul hadist 

tingkatan kualitas hadits, ahli hadits, sejarah turunnya 

hadits, takhrijul hadits (takhrij), rijalul hadits (rijal), jarh 

wat ta’dil. Sejarah Turunnya Hadits. Al Quran dan Hadits 

sebagai pedoman hidup. Ilmu yang berkaitan dengan Al 

Qur'an misalnya, Ilmu Qira'ah. Ilmu yang berkaitan 

dengan Hadits misalnya Kajian Lafadz. Kajian dalalah 
lafadz. Kajian Maqashid Al Syari'ah. Teori Dzari'ah. 

 

 

2.1.1 

Konsep Pengembangan Ilmu, Karakteristik ilmu, Obyek 

ilmu, Metode dan alat Pengembangan ilmu, Sejarah 

Perkembangan Ilmu, Asumsi, Sumber dan batasan 

Pengembangan ilmu, Pembenaran Ilmu, Prinsip-Prinsip 

Pengembangan Ilmu, Berbagai Aliran Pengembangan 

Ilmu, obyek filsafat, Hakikat ilmu, Ontologi Ilmu, 
Epistemologi Ilmu dan Aksiologi Ilmu. 

 

 

 
3.1.1 

Mempraktikkan konsep pengembangan Ilmu, 

Karakteristik ilmu, Obyek ilmu, Metode dan alat 

Pengembangan ilmu, Sejarah Perkembangan Ilmu, 

Asumsi, Sumber dan batasan Pengembangan ilmu, 

Pembenaran Ilmu, Prinsip-Prinsip Pengembangan Ilmu, 

Berbagai Aliran Pengembangan Ilmu, obyek filsafat, 

Hakikat ilmu, Ontologi Ilmu, Epistemologi Ilmu dan 

Aksiologi Ilmu. 

 
3.1.3 

Magang 3 dan KKN (Observasi Pembelajaran dan 

Anatomi Sekolah. Manajemen Wali Kelas. Pengelolaan 

Perpustakaan. Mengoptimalkan Penggunaan 
Laboratorium. Klinik Pendidikan) 

 
 

4.1.1 

Mempraktikkan ilmu dalam islam, prinsip dan teori 

pendidikan dasar islam, sitem pendidikan islam, nilai-nilai 

islam dalam pendidikan, pemikiran pendidikan islam, 

lembaga, admistrasi, kurikulum, investmen dalam Islam di 
Madrasah Ibtidaiyah. 

 

 

 
2 

Ilmu Pendidikan  1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

 

 

1.2 

 

 

4 

Aqidah Ahlak: Akidah-Akhlaq dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, 

Adab  Islami  (Orang  tua,  Guru,  Teman),  Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul   Hakim,   Ulama).   Akidah   Islam.   Kesatuan 
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   Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 
2.1.2 

Ilmu dalam islam, prinsip dan teori pendidikan dasar 

islam, sitem pendidikan islam, nilai-nilai islam dalam 

pendidikan, pemikiran pendidikan islam, lembaga, 
admistrasi, kurikulum, investmen dalam Islam. 

 

2.1.3 
Nilai pemikiran pendidikan islam, Pendidikan untuk 

kemajuan umat islam, pemupukan filsafat pendidikan 
dasar Islam. 

 
2.1.4 

Agama dan sejarah ilmu pengetahuan, konsep Integrasi 

ilmu, pertentangan teologi dan ilmu pengetahuan, 

kesejajaran teologi dan ilmu pengetahuan, derivasi teologi 
dari ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Dasar Desain 

Tematik 

 
1.3, 2.1.5, 2.1.20, 4.1.3, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24 

 

 

 
1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan. Pancasila pengantar dasar 

humanisme. Pancasila sebagai etika politik. Nasionalisme 

dan kolonialisme. Islam dan Pancasila sebagai paradigma 

kultur. Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 

sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila 
Pancasila.Demokrasi Pancasila 

 

 

 

 

 
2.1.5 

Teori belajar Behaviorisme, Teori belajar Kognitivisme, 

Teori belajar Kontruktivisme, Teori belajar Piaget, Teori 

belajar Bruner, Teori belajar Gagne, Teori belajar 

Ausubel, Teori belajar Vygotsky, Teori belajar Kultur, 

Teori belajar Sibernetik, Teori belajar Humanistik, Teori 

belajar B.F. Skiner, Teori belajar Pavlov, Teori belajar 

Gathrie, Teori belajar Nativisme atau Mentalistik, Teori 

belajar Fungsional, Teori belajar Briggs, Teori belajar 

Dienes, Teori belajar Skemp, Teori belajar Thorndike, 

Teori belajar Van Hiele, Teori belajar Pestalzzi, Teori 

belajar Naturalisme, Teori belajar Tabularasa atau 

Empirisme (Jhon Lock), Teori belajar Fitrah, Teori belajar 

Koneksionisme, Teori belajar Gestalt. 

 

 

 

 

 
2.1.20 

Metode penelitian: Manusia dan masalahnya. Riset dan 

tujuannya. Jenis-jenis riset. Perkembangan metodologi 

riset. Riset dan esensi berpikir ilmiah. Langkah-langkah 

esensial dalam riset. Jalan dan cara untuk memperoleh 

kebenaran. Pemilihan topik, pengembangan permasalahan, 

dan pengusulan proyek riset. Sampling. Jenis-jenis data, 

data mana yang dapat diukur. Persoalan validitas. Faktor- 

faktor yang menentukan validitas. Jenis-jenis validitas. 

Kriteria validitas. Prosedur validitas. Persoalan reliabilitas. 

Teknik-teknik  untuk   menetapkan  reliabilitas.  Persoalan 

penetapan norma pengukuran. Metode observasi. Metode 

Kuesioner.  Metode  interviu.  Metodologi  statistik bagian 
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   deskriptif. Metodologi statistik bagian inferensial. Metode 
eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.3 

Mempraktikkan pembuatan RPP dan melaksanakannya 

melalai microteaching BI: (Konseptual dan teori 

mendengarkan. berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan memahami beragam 

wacana lisan. Konsep dasar dan teori berbicara. 

Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia baik 

monolog maupun dialog. konsep dasar dan teori  

membaca. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi membaca. Terampil membaca dan memahami teks 

bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang 

tepat. Konsep dasar dan teori menulis. Memahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi menulis. Terampil 

menyusun berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola 

matematika, Operasi hitung bilangan cacah, bilangan 

bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun datar dan 

bangun ruang, satuan dan ukuran, peluang dan statistik, 

akar dan pangkat bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, pengenalan 

Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, Logika 

matematika, Aritmatika modular, Hakikat Matematika. 

Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. Relasi dan 

Fungsi. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. Persamaan 

dan Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan Penarikan 

Akar. Barisan dan Deret. Geometri dan Pengukuran. 

Simetris dan Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai 

pengetahuan, sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk 

Hidup (Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, 

sistem organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan 

Fisiologi untuk Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem 

Metabolisme manusia (sistem syaraf, pernapasan, 

pencernaan, rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, indra, 

reproduksi, hormon). Ekologi (Ekosistem, adaptasi, 

seleksi alam, evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup 

dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. 

Besaran, satuan & pengukuran. Sifat zat & perubahan 

wujud Benda. Materi dan perubahannya. Energi & usaha 

(bentuk energi & perubahannya). Gerak benda (Newton 1- 

3). Suhu & kalor. Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. 

Alat-alat optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata surya, 

lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup 

(fisiologi manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian 

dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup  Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman  penjajahan, zaman revolusi, zaman   kemerdekaan, 
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   zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap terhadap 

globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah (Thaharah, 

Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

Sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. al-Ikhlâsh. al- 

Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al- 

Quraysy.  al-Fîl.  al-Humazah.  al-‘Ashr.  al-Takâtsur.   al- 

Qâri’ah. al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al-Qadr. al- 

‘Alaq.  al-Tîn.  al-Insyirah.  al-Dhuhâ.  Pemahaman Hadis 
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   terdiri dari minimal 10 Hadis secara tematik yaitu: 

kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. Persaudaraan. 

Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. Salat 

berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra Islam, Sejarah 

Islam pada masa Kenabian, Sejarah Islam pada masa 

Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab 

Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul Masyarakat 

Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial-ekonomi & 

Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan  

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah Kelahiran 

Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). Sejarah 

Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah 

(Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 
Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 

Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

4.1.22 
Pembiasaan membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at 
dan ilmu tajwid 

 

 

 

 

 
4.1.23 

Driil membaca dan menghafal serta memahami al-Qur’an 

juz 30 (Juz Amma): Surat An-Naba', Surat An-Nazi'at, 

Surat 'Abasa, Surat At-Takwir, Surat Al-Infitar, Surat Al- 

Muthaffifin, Surat Al-Insyiqaq, Surat Al-Buruj, Surat At- 

Tariq, Surat Al-A'la, Surat Al-Gasyiyah, Surat Al-Fajr, 

Surat Al-Balad, Surat Asy-Syams, Surat Al-Lail, Surat 

Ad-Duha, Surat Al-Insyirah, Surat At-Tin, Surat Al-'Alaq, 

Surat Al-Qadr, Surat Al-Bayyinah, Surat Az-Zalzalah, 

Surat Al-'Adiyat, Surat Al-Qari'ah, Surat At-Takasur, 

Surat Al-Ashr, Surat Al-Humazah, Surat Al-Fil, Surat 

Quraisy, Surat Al-Ma'un, Surat Al-Kausar, Surat Al- 

Kafirun, Surat An-Nasr, Surat Al-Lahab, Surat Al-Ikhlas, 

Surat Al-Falaq, Surat An-Nas. 

4.1.24 Praktik Shalat. Praktik Puasa. Praktik Zakat. 

 

 
4 

Psikologi Anak  1.4, 1.15, 2.1.6, 2.1.7, 4.1.2 

 
1.4 

 
4 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun dalam 

perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. 
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   Bergotong royong dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga sebagai 

bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan pusat. 

Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu 

tingkat daerah dan pusat. Kebebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA 

Tenggara. Peran politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Hak 

asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara 

Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. Ketahanan 

nasional. 

 

 

 

2.1.6 

Konsep dasar psikologi perkembangan, Pendekatan dalam 

psikologi perkembangan, pertumbuhan dan 

perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, psikologi 

perkembangan dalam pendidikan sekolah dasar. Teori 

Psikologi Gestalt. Perkembangan awal kehidupan 

individu: Konsepsi, interaksi faktor keturunan dan faktor 

lingkungan pada bayi yang baru lahir. Perkembangan otak 

manusia. Perkembangan fisik dan motorik masa kanak- 
kanak (2-12 thn). 

 
2.1.7 

Perkembangan kognitif menurut Sigmund Freud, Jean 

Piaget, Albert Bandura, pemrosesan informasi, humanistik 

Abraham H Maslow, humanistik Carl Rogers. Erikson 
Psikologi sosial. 

 

 

 

4.1.2 

Mempraktikkan konsep dasar psikologi perkembangan, 

Pendekatan dalam psikologi perkembangan, pertumbuhan 

dan perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, 

psikologi perkembangan dalam pendidikan sekolah dasar. 

Teori Psikologi Gestalt. Perkembangan awal kehidupan 

individu: Konsepsi, interaksi faktor keturunan dan faktor 

lingkungan pada bayi yang baru lahir. Perkembangan otak 

manusia. Perkembangan fisik dan motorik masa kanak- 
kanak (2-12 thn). 

 

 

 

 

 

 
5 

Bimbingan 

Konseling Anak 

 
1.5, 1.8, 1.20, 2.1.8, 3.1.2, 4.1.7, 4.1.11 

 

 

 
1.5 

 

 

 

 

 
2 

Ilmu budaya: Dasar-dasar ilmu humaniora. Hubungan 

manusia dengan cinta kasih. Hubungan manusia dengan 

keindahan. Hubungan manusia dengan penderitaan. 

Hubungan manusia dengan keadilan. Hubungan manusia 

dengan pandangan hidup. Hubungan manusia dengan 

tanggung jawab. Hubungan manusia dengan kegelisahan. 

Hubungan manusia dengan harapan. Hubungan manusia 
dengan ekonomi. Restrofektif dan profetik IBD. 

 
 

2.1.8 

Konsep, landasan, Fungsi dan pendekatan, Strategi 

bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan 

dan konseling. Dasar-dasar pemahaman peserta didik. 

Bimbingan bagi peserta didik di SD atau MI. Dianostik 
dan remedial teaching. 
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3.1.2 

 Pendidik memformulasikan tujuan pembelajaran dalam 

RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus dan 

memperhatikan karakteristik peserta didik. Pendidik 

menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan 

mutakhir. Pendidik merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang efektif. Pendidik memilih sumber belajar atau media 

pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi 

pembelajaran. Pendidik memulai pembelajaran dengan 

efektif. Pendidik menguasai materi pelajaran. Pendidik 

menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang 

efektif. Pendidik memanfaatan sumber belajar atau media 

dalam pembelajaran. Pendidik memicu dan atau atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Pendidik menggunakan bahasa yang benar dan tepat 

dalam pembelajaran. Pendidik mengakhiri pembelajaran 

dengan efektif. Pendidik merancang alat evaluasi untuk 

mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta 

didik. Pendidik menggunakan berbagai strategi dan 

metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik dalam mencaDI kompetensi tertentu 

sebagaimana yang tertulis dalam RPP. Pendidik 

memanfatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan 

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan 

belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran 

selanjutnya. 

  
 

4.1.7 

Mempraktikkan konsep, landasan, Fungsi dan pendekatan, 

Strategi bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling. Dasar-dasar pemahaman peserta 

didik. Bimbingan bagi peserta didik di SD atau MI. 
Dianostik dan remedial teaching. 

  

 

 

 
4.11 

Potensi jasmaniah. Fisik, badan, dan panca indra yang 

sehat (normal). Potensi piker (akal, rasio, intelegensi, 

intelektual). Potensi rasa (perasaan, emosi) baik perasaan 

eti-moral maupun perasaan estetis. Potensi karsa 

(kehendak, kemauan, keinginan, hasrat atau 

kecenderungan-kecenderungan nafsu, termasuk prakarsa). 

Potensi cipta (daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal dan 

imajinasi). Potensi karya (kemampuan menghasilkan 

kerja). Potensi budi nurani (kesadaran budi, hati nurani, 
kata hati). 

 

 

 

6 

Desain Tematik  1.6, 2.1.9, 2.1.11 

 

 

 
1.6 

 

 

 
14 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya 

IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang 

Lingkup Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman 

kemerdekaan, zaman orde lama, orde baru, zaman 

reformasi.  Geografi:  letak  indonesia,  kenampakan alam, 
sumber daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, 

kegiatan   ekonomi,   dan   Koperasi.   Sosiologi:  interaksi 
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   sosial, norma sosial, lembaga sosial, kebudayaan (nasional 

dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, 

sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem 

kemasyarakatan dan organisasi sosial dan kesenian) 

Manusia sebagai makhluk budaya, individu dan makhluk 

sosial. Manusia, Nilai, Moral dan hukum. Esensi nilai, 
norma dan moral kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia 

baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Mahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami teks bacaan 

bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis. Mahami berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan 

pecahan, geometri: bangun datar dan bangun ruang,  

satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 

dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, 

Hakikat Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan  dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan Pertidaksamaan 

Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan dan 

Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). 

IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 

sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio 

atau Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), Organisasi 

Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem organ, 

organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, hormon). 

Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam ekosistem, 

Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi 

&  alam  semesta  (Sistem  tata  surya,   lapisan   atmosfer, 

lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia,  Tumbuhan  &  hewan).  IPS:  (Pengertian  dan 
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   Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap terhadap 

globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah (Thaharah, 

Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

Sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. al-Ikhlâsh. al- 
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   Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al- 

Quraysy. al-Fîl. al-Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al- 

Qâri’ah. al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al-Qadr. al- 

‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al-Dhuhâ. Pemahaman Hadis 

terdiri dari minimal 10 Hadis secara tematik yaitu: 

kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. Persaudaraan. 

Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. Salat 

berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra Islam, Sejarah 

Islam pada masa Kenabian, Sejarah Islam pada masa 

Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab 

Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul Masyarakat 

Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial-ekonomi & 

Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan  

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah Kelahiran 

Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). Sejarah 

Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah 

(Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 

Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 

Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia 

baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi membaca. Terampil membaca dan memahami teks 

bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang 

tepat. Konsep dasar dan teori menulis. Memahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi menulis. Terampil 

menyusun berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola 

matematika, Operasi hitung bilangan cacah, bilangan 

bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun datar dan 

bangun ruang, satuan dan ukuran, peluang dan statistik, 

akar  dan  pangkat  bilangan,  bilangan  prima,  KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, pengenalan 

Aljabar,     persamaan     dan     pertidaksamaan,     Logika 
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   matematika, Aritmatika modular, Hakikat Matematika. 

Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. Relasi dan 

Fungsi. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. Persamaan 

dan Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan Penarikan 

Akar. Barisan dan Deret. Geometri dan Pengukuran. 

Simetris dan Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai 

pengetahuan, sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk 

Hidup (Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, 

sistem organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan 

Fisiologi untuk Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem 

Metabolisme manusia (sistem syaraf, pernapasan, 

pencernaan, rangka, otot, peredaran darah, ekskresi, indra, 

reproduksi, hormon). Ekologi (Ekosistem, adaptasi,seleksi 

alam,evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup dalam 

ekosistem, Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. 

Besaran, satuan & pengukuran. Sifat zat & perubahan 

wujud Benda. Materi dan perubahannya. Energi & usaha 

(bentuk energi & perubahannya). Gerak benda (Newton 1- 

3). Suhu & kalor. Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. 

Alat-alat optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata surya, 

lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup 

(fisiologi manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian 

dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah . Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara.  Sumpah  pemuda  dan  norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem  pemerintahan  daerah  dan  pusat.  Sikap  terhadap 
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   globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah (Thaharah, 

Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

Sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. Al-Nâs. Al-Falaq. Al-Ikhlâsh. 

Al-Lahab. Al-Nashr. Al-Kâfirûn. Al-Kawtsar. Al-Mâ’ûn. 

Al-Quraysy. Al-Fîl. Al-Humazah. Al-‘Ashr. Al-Takâtsur. 

Al-Qâri’ah. Al-‘Âdiyât. Al-Zalzalah. Al-Bayyinah. Al- 

Qadr. Al-‘Alaq. Al-Tîn. Al-Insyirah. Al-Dhuhâ. 

Pemahaman Hadis terdiri dari minimal 10 Hadis secara 

tematik yaitu: kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. 

Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak 

yatim. Salat berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal 

salih. (Ruang Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, Sejarah Islam 

pada masa Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. 

Sejarah Arab Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial- 

ekonomi & Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah  Hidup 

dan Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah 

Kelahiran Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). 

Sejarah Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi,         Suksesi         Kekhalifahan,         Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah    &    Abbasiyah:    Periode    Dinasti Umayyah 



Page | 133 
 

 

   (Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 

Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 
Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Manajemen 

Laboratorium 

 
1.7, 2.1.10, 4.1.27 

 

 

 

 

 

 

 
1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun dalam 

perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. 

Bergotong royong dan cinta lingkungan. Demokrasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga sebagai 

bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan pusat. 

Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu 

tingkat daerah dan pusat. Kebebasan berorganisasi dan 

menghargai keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA 

Tenggara. Peran politik luar negeri Indonesia dalam era 

globalisasi). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Hak 

asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara 

Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. Ketahanan 

nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.10 

Pengelolaan Laboratorium Pengertian, fungsi, dan tujuan 

pengelolaan laboratorium. Tata ruang (Lay out) 

laboratorium. Infrastruktur laboratorium. Administrasi 

laboratorium. Anggaran kegiatan di laboratorium. 

Inventarisasi dan keamanan laboratorium. Pengamanan 

laboratorium. Organisasi laboratorium. Wewenang dan 

tanggung jawab pada setiap komponen laboratorium. Tata 

tertib, Fasilitas & Peralatan keamanan kerja di 

laboratorium. Pekerjaan dengan menggunakan bahan 

kimia. Respon terhadap keadaan darurat. Important Safety 

Messages laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium. 

Sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan 

kerja. Sumber-sumber kecelakaan kerja. Cara-cara 

menanggulangi kecelakaan. Menghindari kecelakaan 

kerja. Laboratorium sebagai sumber belajar. Alat dan 

bahan sebagai sumber belajar. Laboratorium sebagai 

Tempat belajar yang menyenangkan. Alat-alat 

laboratorium Kaca atau gelas. Jenis alat laboratorium. 

Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat laboratorium. 

Alat-alat laboratorium non Kaca atau gelas. Jenis alat 

laboratorium. Karakteristik alat laboratorium. Fungsi alat 

laboratorium. Pengenalan bahan. Penuangan bahan. 

Penimbangan bahan. Volume bahan cair. Cara menyaring. 

Pemanasan bahan. Pengelolaan laboratorium di Tingkat 

Pendidikan  Dasar.  Program  pelaksanaan    praktikum  di 
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   tingkat pendidikan dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.27 

Mempraktikkan Pengelolaan Laboratorium. Tata ruang 

(Lay out) laboratorium. Infrastruktur laboratorium. 

Administrasi laboratorium. Anggaran kegiatan di 

laboratorium. Inventarisasi dan keamanan laboratorium. 

Pengamanan laboratorium. Organisasi laboratorium. 

Wewenang dan tanggung jawab pada setiap komponen 

laboratorium. Tata tertib, Fasilitas & Peralatan keamanan 

kerja di laboratorium. Pekerjaan dengan menggunakan 

bahan kimia. Respon terhadap keadaan darurat. Important 

Safety Messages laboratorium. Keselamatan kerja 

laboratorium. Sumber bahaya yang berpotensi 

menimbulkan kecelakaan kerja. Sumber-sumber 

kecelakaan kerja. Cara-cara menanggulangi kecelakaan. 

Menghindari kecelakaan kerja. Laboratorium sebagai 

sumber belajar. alat dan bahan sebagai sumber belajar. 

Laboratorium sebagai Tempat belajar yang 

menyenangkan. Alat-alat laboratorium Kaca atau gelas. 

Jenis alat laboratorium. Karakteristik alat laboratorium. 

Fungsi alat laboratorium. Alat-alat laboratorium non Kaca 

atau gelas. Jenis alat laboratorium. Karakteristik alat 

laboratorium. Fungsi alat laboratorium. Pengenalan bahan. 

Penuangan bahan. Penimbangan bahan. Volume bahan 

cair. Cara menyaring. Pemanasan bahan. Pengelolaan 

laboratorium di Tingkat Pendidikan Dasar. Program 
pelaksanaan praktikum di tingkat pendidikan dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

Pedagogi  1.8, 2.1.12, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.9 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, 

Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. Kesatuan 

Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 
dengan Akhlak. 

 
2.1.12 

Ilmu dalam islam, prinsip dan teori pendidikan dasar 

islam, sitem pendidikan islam, nilai-nilai islam dalam 
pendidikan, pemikiran pendidikan islam, lembaga, 

admistrasi, kurikulum, investmen dalam Islam. 

 

 

4.1.4 

Mempraktikkan manajeman kelas: Konsep Dasar 

Manajemen Kelas, Anatomi Madrasah, Komponen- 

komponen Manajemen Kelas, Manajemen Kelas Pola 

Interaksi, Manajemen Perilaku dan Meningkatkan 

Komunikasi,    Pendekatan    dalam    manajemen    Kelas, 
Pengelolaan Lingkungan Belajar, Pengaturan Ruang 

Kelas, Pembinaan Disiplin dan Perilaku Anak, Penciptaan 
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   Iklim Kelas, Manajemen (Wali) Kelas, Hambatan- 

hambatan dalam Pengelolaan Kelas. 

 

 
4.1.8 

Mempraktikkan Konsep Dasar Kurikulum, Landasan 

Kurikulum, model kurikulum, organisasi kurikulum, 

perencanaan kurikulum, Asas dan Faktor Pengembangan 

Kurikulum, Desin Pengembangan Kurikulum, Kerangka 

dasar dan struktur kurikulum SD atau MI , SKL, KI dan 
KD, Implementasi Kurikulum, Evaluasi kurikulum. 

 

 

 

 

 
4.1.9 

Mempraktikkan Teori belajar Behaviorisme, Teori belajar 

Kognitivisme, Teori belajar Kontruktivisme, Teori belajar 

Piaget, Teori belajar Bruner, Teori belajar Gagne, Teori 

belajar Ausubel, Teori belajar Vygotsky, Teori belajar 

Kultur, Teori belajar Sibernetik, Teori belajar Humanistik, 

Teori belajar B.F. Skiner, Teori belajar Pavlov, Teori 

belajar Gathrie, Teori belajar Nativisme atau Mentalistik, 

Teori belajar Fungsional, Teori belajar Briggs, Teori 

belajar Dienes, Teori belajar Skemp, Teori belajar 

Thorndike, Teori belajar Van Hiele, Teori belajar 

Pestalzzi,    Teori    belajar    Naturalisme,    Teori   belajar 

Tabularasa atau Empirisme (Jhon Lock), Teori belajar 

Fitrah, Teori belajar Koneksionisme, Teori belajar Gestalt. 

 

 

 

 

9 

Telaah Kurikulum  1.9, 2.1.13 

 
1.9 

 

 

 

 
3 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi 

guru. Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode 

etik profesi guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan 
kompetensi. klinik pendidikan 

 

 
2.1.13 

Konsep Dasar Kurikulum, Landasan Kurikulum, model 

kurikulum, organisasi kurikulum, perencanaan kurikulum, 

Asas dan Faktor Pengembangan Kurikulum, Desin 

Pengembangan Kurikulum, Kerangka dasar dan struktur 

kurikulum SD atau MI , SKL, KI dan KD, Implementasi 
Kurikulum, Evaluasi kurikulum. 

 

 

 

 

 
 

10 

Evaluasi 

Pendidikan Dasar 

Islam 

  

1.10, 2.1.14, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 

 

 

 

 

1. 10 

 

 

 

 

5 

KWU: Penentuan potensi wirausaha. Metode analisis diri 

sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan usaha 

pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. Cara 

memperoleh modal. Transaksi pembayara. Cara 

mengajukan pinjaman. Cara menentukan lokasi dan 

layout. Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. Kesempatan 

Berwirausaha. Ide Bisnis. Business Plan. Merek. 

Marketing Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 
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2.1.14 

 Pengembangan Diri Guru: Pendalaman materi PGMI BI: 

(Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia 

baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi membaca. Terampil membaca dan memahami teks 

bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang 

tepat. Konsep dasar dan teori menulis. Mahami berbagai 

jenis, tingkatan, dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan 

pecahan, geometri: bangun datar dan bangun ruang,  

satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 

dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, 

Hakikat Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan  dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan Pertidaksamaan 

Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan dan 

Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). 

IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 

sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio 

atau Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), Organisasi 

Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem organ, 

organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, hormon). 

Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam ekosistem, 

Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi 

& alam semesta (Sistem tata surya, lapisan atmosfer, 

lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan 

Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman  reformasi.   Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi:  sistem  perekonomian,  kegiatan  ekonomi, dan 
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   Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap terhadap 

globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah ( Thaharah, 

Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. Al-Nâs. Al-Falaq. Al-Ikhlâsh. 

Al-Lahab. Al-Nashr. Al-Kâfirûn. Al-Kawtsar. Al-Mâ’ûn. 

Al-Quraysy. Al-Fîl. Al-Humazah. Al-‘Ashr. Al-Takâtsur. 

Al-Qâri’ah. Al-‘Âdiyât. Al-Zalzalah. Al-Bayyinah. Al- 

Qadr. Al-‘Alaq. Al-Tîn. Al-Insyirah. Al-Dhuhâ. 

Pemahaman Hadis terdiri dari minimal 10 Hadis secara 

tematik yaitu: kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. 

Persaudaraan.   Silaturahim.   Takwa.   Menyayangi   anak 
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   yatim. Salat berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal 

salih. (Ruang Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra 

Islam, Sejarah Islam pada masa Kenabian, Sejarah Islam 

pada masa Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. 

Sejarah Arab Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial- 

ekonomi & Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup 

dan Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah 

Kelahiran Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). 

Sejarah Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah 

(Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 

Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 
Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2 

Pendidik memformulasikan tujuan pembelajaran dalam 

RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus dan 

memperhatikan karakteristik peserta didik. Pendidik 

menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan 

mutakhir. Pendidik merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang efektif. Pendidik memilih sumber belajar atau media 

pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi 

pembelajaran. Pendidik memulai pembelajaran dengan 

efektif. Pendidik menguasai materi pelajaran. Pendidik 

menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang 

efektif. Pendidik memanfaatan sumber belajar atau media 

dalam pembelajaran. Pendidik memicu dan atau atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Pendidik menggunakan bahasa yang benar dan tepat 

dalam pembelajaran. Pendidik mengakhiri pembelajaran 

dengan efektif. Pendidik merancang alat evaluasi untuk 

mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta 

didik. Pendidik menggunakan berbagai strategi dan 

metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik dalam mencaDI kompetensi tertentu 

sebagaimana yang tertulis dalam RPP. Pendidik 

memanfatkan berbagai hasil penilaian  untuk  memberikan 

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan 

belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran 
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   selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.5 

Kebijakan Pendidikan: Praktik analisis kebijakan  

(Hakekat kebijakan, Kebijakan pendidikan sebagai 

kebijakan publik, Proses pembuatan kebijakan). Studi 

analisis kebijakan (Karakteristik studi analisis kebijakan, 

Analisis kebijakan sebagai diskursus, Ragam teknik 

analisis kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, 

Skenario analisis kebijakan). Studi analisis kebijakan 

pendidikan (Kerangka berpikir studi analisis kebijakan 

pendidikan, Perspektif dalam analisis kebijakan 

pendidikan). Studi pendidikan Islam. Konsep school 

governance. Konsep akuntabilitas. Program dan indikator 

pendidikan dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan 

tantangan globalisasi bagi pendidikan. Kasus kebijakan 

beberapa negara di dunia. Metode analisis kebijakan. 

Jenis-jenis tindakan kebijakan. Monitoring dan Evaluasi 
kebijakan. 

 

 

 
3.1.7 

Mempraktikkan Filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep 

dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi 

pemimpin. Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan strategik, visioner. 

Analisis dan beberapa kasus aktual kepemimpinan. 

Konsep dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon 

keputusan. Mekanisme proses pengambilan keputusan. 
Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 

Praktik evaluasi (Autentik Assesment): Mempraktikkan 

pengukuran, penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, 

objek-subjek, etika dan karakteristik instrumen evaluasi. 

Prinsip evaluasi pembelajaran, dan standar penilaian 

Kurikulum 2013. Ranah Kognitif, Ranah Psikomotorik 

dan Afektif (taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di 

MI. penyusunan indikator dari Kompetensi Dasar. Teknik 

evaluasi tes dan non tes. Tes obyektif dan tes uraian. 

Menyusun kisi-kisi instrumen tes (pilihan ganda, isian 

singkat, esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan esai. 

Teknik penilaian non tes (lembar observasi, daftar cek, 

angket, pedoman wawancara, skala sikap, penilaian antar 

teman, proyek, portofolio dan jurnal dll). Teknik analisis 

instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan Empirik). Daya 

beda, tingkat kesukaran, penyebaran jawaban, validitas, 

reliabilitas dll. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut 
hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak lanjut untuk 

guru). Pelaporan hasil belajar. 

 

 
11 

Skripsi  1.1, 2.1.15, 2.1.16, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10, 4.1.6, 4.1.20 

 
 

1.11 

 
 

6 

Aqidah Akhlak: Akidah-Akhlak dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat,  Rasul,    Akhlaq:  Akhlak  terpuji,  akhlak tercela, 
Adab  Islami  (Orang  tua,  Guru,  Teman),  Kisah Teladan 
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   (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. Kesatuan 

Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 
dengan Akhlak. 

 
 

2.1.15 

Konsep Dasar, prinsip, manfaat dan pentingnya, 

Kelebihan dan Kekurangan, Perbedaan Penelitian Formal 

dengan Clasroom Action Research, metodologi, 

Sistematikan Proposal dan laporan hasil penelitian 
tindakan kelas (PTK). 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.16 

Hakikat Ilmiah. Kriteria Kebenaran. Sumber Pengetahuan. 

Ontologi. Epistomologi. Aksiologi. Definisi, Ruang 

Lingkup, dan Jenis Penelitian (Berdasarkan Paradigma 

atau Pendekatan: Kuantitatif dan Kualitatif) (Berdasarkan 

Fungsi dan Tujuan: Penelitian Dasar, Terapan, Evaluasi, 

Pengembangan) (Berdasarkan jenis Metode: Survey 

Korelasional, Survei Komparatif, Eksperimen, Action 

Research, Grounded Research). Menentukan Rumusan 

Masalah. Membuat Hipotesis. Studi Literatur atau 

Tinjauan Pustaka, Variabel Penelitian. Definisi 

Operasional. Menyusun Instrumen. Teknik Memanipulasi 

dan Mengontrol Variabel. Membuat Desai Penelitian. 

Skala Pengukuran. Desain dan Teknik Sampling. Koleksi, 

Pengolahan, dan Analisis Data. Penulisan Laporan. 

Metode Koleksi data. Menyusun Proposal dan Membuat 
Laporan. 

 

 

 

 

 
3.1.4 

Penulisan Laporan Penelitian (Skripsi): Pendahuluan 

(Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian. Studi Pustaka dan Gambaran Umum 

Objek Penelitian (Landasan Teori, Kerangka Konseptual 

Penelitian, Penelitian terdahulu, Gambaran Umum Objek 

Penelitian). Metode penelitian (Rancangan Penelitian, 

Populasi, Sampel & Teknik Pengumpulan Sampel, 

Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, Lokasi & 

Jadwal Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data). Analisis & Pembahasan (Profil 

Responden, Perilaku Responden, Analisis &  

Pembahasan). Kesimpulan & Rekomendasi (Kesimpulan, 
Rekomendasi). 

 

 

 

 
3.1.5 

Kebijakan Pendidikan: Praktik analisis kebijakan  

(Hakekat kebijakan, Kebijakan pendidikan sebagai 

kebijakan publik, Proses pembuatan kebijakan). Studi 

analisis kebijakan (Karakteristik studi analisis kebijakan, 

Analisis kebijakan sebagai diskursus, Ragam teknik 

analisis kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, 

Skenario analisis kebijakan). Studi analisis kebijakan 

pendidikan (Kerangka berpikir studi analisis kebijakan 

pendidikan,      Perspektif      dalam     analisis    kebijakan 
pendidikan).   Studi   pendidikan   Islam.   Konsep   school 
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   governance. Konsep akuntabilitas. Program dan indikator 

pendidikan dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan 

tantangan globalisasi bagi pendidikan. Kasus kebijakan 

beberapa negara di dunia. Metode analisis kebijakan. 

Jenis-jenis tindakan kebijakan. Monitoring dan Evaluasi 
kebijakan. 

 

3.1.9 
Publikasi Ilmiah: Mempraktikkan publikasi ilmiah dalam 

jurnal Nasional dan Internasional. Jelajah jurnal Nasional 
yang terakreditasi, 

 
 

3.1.10 

Praktik TIK: Melakukan komunikasi dengan unsur-unsur 

yang terlibat. Menerapkan model-model komunikasi. 

Bertukar informasi. Menerapkan komunikasi non-verbal. 

Menerapkan komunikasi antar pribadi. Macam-macam 
berbicara. teknik berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.6 

Mempraktikkan Hakikat Ilmiah. Kriteria Kebenaran. 

Sumber Pengetahuan. Ontologi. Epistomologi. Aksiologi. 

Definisi, Ruang Lingkup, dan Jenis Penelitian 

(Berdasarkan Paradigma atau Pendekatan: Kuantitatif dan 

Kualitatif) (Berdasarkan Fungsi dan Tujuan: Penelitian 

Dasar, Terapan, Evaluasi, Pengembangan) (Berdasarkan 

jenis Metode: Survey Korelasional, Survei Komparatif, 

Eksperimen, Action Research, Grounded Research). 

Menentukan Rumusan Masalah. Membuat Hipotesis. 

Studi Literatur atau Tinjauan Pustaka, Variabel Penelitian. 

Definisi Operasional. Menyusun Instrumen. Teknik 

Memanipulasi dan Mengontrol Variabel. Membuat Desai 

Penelitian. Skala Pengukuran. Desain dan Teknik 

Sampling. Koleksi, Pengolahan, dan Analisis Data. 

Penulisan Laporan. Metode Koleksi data. Menyusun 
Proposal dan Membuat Laporan. 

 
 

4.1.20 

Mempraktikkan Konsep Dasar, prinsip, manfaat dan 

pentingnya, Kelebihan dan Kekurangan, Perbedaan 

Penelitian Formal dengan Clasroom Action Research, 

metodologi, Sistematikan Proposal dan laporan hasil 
penelitian tindakan kelas (PTK). 

 

 

 

 

 

 

12 

Filsafat Pancasila  1.8, 2.1.17 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

 
 

2 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, 

Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. Kesatuan 

Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak. 

 

2.1.17 

Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila. Ontologi, 

Epistomologi dan Aksiologi Pancasila. Pancasila Sebagai 
Ideologi  dan  Dasar  Negara.  Butir-butir  Sila  Pancasila. 
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   Lambang Pancasila, Karakteristik  Sistem Filsafat 

Pancasila.  Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila.  Nilai 
Pancasila. Pancasila Sebagai Etika. Hukum Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Penulisan Karya 

Ilmiah 

 
1.12, 1.13, 2.1.18 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 

 

 

 
2 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, 

Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. Kesatuan 

Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 
dengan Akhlak. 

 
2.1.18 

Definisi, Tujuan dan Manfaat Karya Ilmiah. Prinsip- 

prinsip Penting dalam Menulis (Esai, Anotasi Bibliografi, 
Review Buku, Review Artikel, Artikel Ilmiah Berbasis 

Penelitian). Teknik Penulisan Karya Ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Strategi 

Pembelajaran 

 
1.14, 2.1.19, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.21 

 

 

 

 

1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, 

Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, 

Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, 

Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. Kesatuan 

Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. 
Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak. 

 

 

2.1.19 

Mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan 

artikel anda. Memajukan argumen anda. Memilih sebuah 

jurnal. Meninjau literatur yang relevan. Menguatkan 

struktur anda. Menyajikan bukti anda. Membuka dan 

menutup artikel anda. Memberi, menerima, dan 
menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat anda. 

Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

4.1.10 

Menggunakan Software Microsoft Powerpoint, Microsoft 

Word, Microsoft Excell, HTML 5, Lectora, Adobe Flash 

CS 6, Macromedia. 

 
4.1.12 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi 

guru. Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode 
etik profesi guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan 

kompetensi. klinik pendidikan. 

 

4.1.14 
Pengembangan Diri Guru: Pendalaman materi PGMI BI: 

(Konseptual   dan   teori   mendengarkan.   berbagai  jenis, 
tingkatan, dan strategi mendengarkan. Mendengarkan  dan 
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   memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia 

baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Mahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami teks bacaan 

bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis. Mahami berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan 

pecahan, geometri: bangun datar dan bangun ruang,  

satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 

dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, 

Hakikat Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan  dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan Pertidaksamaan 

Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan dan 

Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). 

IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 

sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio 

atau Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), Organisasi 

Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem organ, 

organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, hormon). 

Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi alam,evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam ekosistem, 

Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi 

& alam semesta (Sistem tata surya, lapisan atmosfer, 

lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan 

Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi.    Sosiologi:    interaksi    sosial,    norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara  keagamaan,  sistem  bahasa,  sistem pengetahuan, 
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   sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap terhadap 

globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah (Thaharah, 

Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

Sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. al-Ikhlâsh. al- 

Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al- 

Quraysy. al-Fîl. al-Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al- 

Qâri’ah. al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al-Qadr. al- 

‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al-Dhuhâ. Pemahaman Hadis 

terdiri dari minimal 10 Hadis secara tematik yaitu: 

kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. Persaudaraan. 

Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. Salat 

berjamaah.  Ciri-ciri  orang  munafik.  Amal  salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra Islam, Sejarah 

Islam  pada   masa   Kenabian,   Sejarah  Islam  pada masa 
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   Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab 

Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul Masyarakat 

Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial-ekonomi & 

Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan  

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah Kelahiran 

Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). Sejarah 

Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah 

(Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 
Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 

Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.18 

Pengembangan Diri Guru: Pendalaman materi PGMI BI: 

(Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa Indonesia 

baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Mahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami teks bacaan 

bahasa Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis. Mahami berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, 

Operasi hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan 

pecahan, geometri: bangun datar dan bangun ruang,  

satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 

dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, 

Hakikat Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan  dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan Pertidaksamaan 

Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan dan 

Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). 

IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 

sikap,  dan produk).  Klasifikasi Makhluk Hidup   (Divisio 
atau Filum, kelas ordo, familia, genus spesies), Organisasi 
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   Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem organ, 

organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia 

(sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, hormon). 

Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam ekosistem, 

Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, satuan & 

pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. 

Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi 

& alam semesta (Sistem tata surya, lapisan atmosfer, 

lapisan bumi)). Anatomi Makhluk Hidup (fisiologi 

manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan 

Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: 

letak indonesia, kenampakan alam, sumber daya alam, 

Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, 

lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan 

mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi 

sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. 

Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan 

Dalam IPS. Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. 

Sosiologi. Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan 

kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. 

Harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap terhadap 

globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan 

pancasila. Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. 

Peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

DI: Asal Usul Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, 

Sejarah Fikih dan Ushul  Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, Kaidah 

Fikiah,     Kaidah  Ushul  Fikih.  Fikih  Ibadah  (Thaharah, 
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   Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat 

wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, 

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, 

akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, Teman), 

Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Definisi 

Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. 

Sifat jaiz Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. 

Menghindari akhlak tercela. Meyakini adanya Qodha dan 

Qodar. Kisah Teladan anak dan orang tua dalam Al- 

Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. al-Ikhlâsh. al- 

Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al- 

Quraysy. al-Fîl. al-Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al- 

Qâri’ah. al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al-Qadr. al- 

‘Alaq. al-Tîn. al-Insyirah. al-Dhuhâ. Pemahaman Hadis 

terdiri dari minimal 10 Hadis secara tematik yaitu: 

kebersihan. Niat. Menghormati. Orang tua. Persaudaraan. 

Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. Salat 

berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra Islam, Sejarah 

Islam pada masa Kenabian, Sejarah Islam pada masa 

Sahabat, Masa Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab 

Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul Masyarakat 

Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, Sosial-ekonomi & 

Peradaban Arab Pra-Islam). Sejarah Hidup dan  

Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah Kelahiran 

Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). Sejarah 

Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Umar ibn Khaththab 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ali ibn Abi Thalib 

(Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah 

(Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, 

Masa Kemunduran). Periode Dinasti Abbasiyah (Sejarah 

Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa 

Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 

Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 

Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

 

4.1.19 
Magang 1, 2, 3 dan KKN Integrasi (Observasi 

Pembelajaran  dan  Anatomi  Sekolah.  Manajemen  Wali 
Kelas. Pengelolaan Perpustakaan. Mengoptimalkan 
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   Penggunaan Laboratorium. Klinik Pendidikan). 

 

 

4.1.21 

Mempraktikkan Mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan argumen anda. 

Memilih sebuah jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan bukti anda. 

Membuka dan menutup artikel anda. Memberi, menerima, 

dan menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat anda. 
Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

Magang di Sekolah 
 

1.15, 2.1.21, 3.1.6, 4.1.26 

 

 

1.1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan. Pancasila pengantar dasar 

humanisme. Pancasila sebagai etika politik. Nasionalisme 

dan kolonialisme. Islam dan Pancasila sebagai paradigma 

kultur. Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 
sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila. 

 

 

 

 

2.1.21 

Eduenterprener: Penentuan potensi wirausaha. Metode 

analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan 

usaha pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. Cara 

memperoleh modal. Transaksi pembayara. Cara 

mengajukan pinjaman. Cara menentukan lokasi dan 

layout. Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. Kesempatan 

Berwirausaha. Ide Bisnis. Business Plan. Merek. 

Marketing Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 

 
 

3.1.6 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan) . 

Pentingnya membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja 

dalam kesinambungan penyelenggaraan kursus di LPTK. 

Tujuan dan prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 
langkah-langkah membangun kemitraan. 

 

 

4.1.26 

Kegiatan PPL KKN integratif: Mempraktikkan 

Pengelolaan perpustakaan. Tata ruang (Lay out) 

perpustakaan. Infrastruktur perpustakaan. Administrasi 

perpustakaan. Anggaran kegiatan di perpustakaan. 

Inventarisasi dan keamanan perpustakaan. Organisasi 

perpustakaan. Wewenang dan tanggung jawab pada setiap 
komponen perpustakaan. Tata tertib perpustakaan. 

 

 

 

16 

Media 

Pembelajaran 

 
1.16, 2.1.21, 2.1.23 

 
1.16 

 

 

3 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi 

guru. Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode 

etik profesi guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan 
kompetensi. klinik pendidikan 

 

2.1.21 
Eduenterprener: Penentuan potensi wirausaha. Metode 

analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan 
usaha pendidikan.  Cara penilaian  kebutuhan  usaha. Cara 
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   memperoleh modal. Transaksi pembayara. Cara 

mengajukan pinjaman. Cara menentukan lokasi dan 

layout. Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. Kesempatan 

Berwirausaha. Ide Bisnis. Business Plan. Merek. 

Marketing Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 

 

 

 

 

 
 

2.1.23 

Landasan filosofis dan teori penggunan media, pengertian 

media, ciri-ciri media. Fungsi Media Pembelajara MI dan 

Manfaat Media Pembelajara MI. Jenis dan Karakteristik 

Media Pembelajara MI. Membuat media gambar 1 

dimensi dan Foto 3D atau 4D, poster, Bagan atau 

Flowchart. Pengembagan Media Model ADDIE, 

ASSURE, 4D, Dick and cery. Membuat Media 

Pembelajaran Maket, Papan Buletin, Trasportasi, 

Penggunaan Media Berbasis Manusia, Cetakan. Mengenal 

bentuk-bentuk Artikel Jurnal, Buku Teks Handout, Modul, 

LKS. Menulis Artikel Jurnal Pendidikan dasar Islam. 

Menulis Naskah Komik Bahasa Indonesia. Membuat 

Media Pembelajaran Visual berupa Komik Bahasa 

Indonesia, Audio dan Visual Komik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

Leadership 

Pramuka 

 
1.16, 1.17, 2.1.24, 4.1.25 

 
1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi 

guru. Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode 

etik profesi guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan 
kompetensi. klinik pendidikan 

 

 

2.1.24 

Lidershep : Teori Great Man, Teori Kepemimpinan Sifat 

atau Trait Theory, Teori Kepemimpinan Perilaku, Teori 

Situasional, Teori Kepemimpinan Charismatik, Teori 

Kepemimpinan Visioner, Teori Atribusi, Teori 

Lingkungan atau Environmental Theory, Teori Pribadi 
dan situasi atau Personal-Situation Theory, Teori 

Humanistik, Teori Tukar-Menukar atau Exchange Theory. 

 

 

 
4.1.25 

Upacara Pembukaan Pramuka. Kepramukaan, Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD atau ART) 

Gerakan Pramuka. Program Kegiatan Peserta Didik 

(Prodik). Cara Membina dengan Sistem Among. 

Organisasi Gerakan Pramuka. SKU atau TKU, SKK atau 

TKK, SPG atau TPG dan Alat Pendidikan. Kegiatan di 

Alam Terbuka. Perlengkapan Pramuka. Api Unggun. 
Upacara Penutupan Pramuka. 

 

 

18 

Pendidikan Profesi 

Guru 

 
1.18, 2.1.25, 4.1.15 

 
 

1.18 

 
 

2 

Edupreneurship: Penentuan potensi wirausaha. Metode 

analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan 

usaha pendidikan.  Cara penilaian  kebutuhan  usaha. Cara 
memperoleh modal. Transaksi pembayara. Cara 

mengajukan   pinjaman.   Cara   menentukan   lokasi   dan 
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   layout. Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. Kesempatan 

Berwirausaha. Ide Bisnis. Business Plan. Merek. 

Marketing Plan. Analisis Industri. Operation Plan. 
Organization Plan. 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.25 

PPG: Philosophy Of Teacher Profession Education. 

Profesi dan Profesionalisasi Guru. Guru malpraktik dan 

guru efektif. Profile Of A Professional Teacher And His 

Competence. Memiliki kesadaran diri. Memotivasi diri 

sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri. Mengevaluasi diri 

sendiri. Mengembangkan diri sendiri. Menjadi Pembelajar 

Sejati. Study Program – Professional Competence 

Development Service Institute. Profesionalisasi Guru 

Berbasis Kelembagaan. The Concept Of Professional 

Competence. Ranah Profesionalisasi Guru. Konsep 

Induksi dan Mentoring. Infrastructure – The Support To 

Achieve Professional Competence. Institutionalizing 

Teacher Profession Education – A Case In Indonesia. 

Educational Clinic. Research Results – Teachers’ 

Professional Performance In Sleman Regency. 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.15 

Mempraktikkan Philosophy Of Teacher Profession 

Education. Profesi dan Profesionalisasi Guru. Guru 

malpraktik dan guru efektif. Profile Of A Professional 

Teacher And His Competence. Memiliki kesadaran diri. 

Memotivasi diri sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri. 

Mengevaluasi diri sendiri. Mengembangkan diri sendiri. 

Menjadi Pembelajar Sejati. Study Program – Professional 

Competence Development Service Institute. 

Profesionalisasi Guru Berbasis Kelembagaan. The 

Concept Of Professional Competence. Ranah 

Profesionalisasi Guru. Konsep Induksi dan Mentoring. 

Infrastructure – The Support To Achieve Professional 

Competence. Institutionalizing Teacher Profession 

Education – A Case In Indonesia. Educational Clinic. 

Research Results – Teachers’ Professional Performance In 
Sleman Regency. 

 

 

 

 

 
19 

SBKK (Seni 

budaya, 

keterampilan dan 
kesehatan) 

  
1.19, 2.1.26, 4.1.28 

 

 

 
2.1.26 

 

 

 
6 

Seni tari (gerak, ritme, iringan, tata rias dan tata busana, 

tari tradisional, tari upacara, tari hiburan, tari  

pertunjukan). Seni rupa (Fungsi pendidikan seni rupa, 

perkembangan seni rupa, kurikulum pendidikan seni rupa, 

proses pembelajaran seni rupa, pembelajaran seni rupa dan 

pendidikan karakter, penggunaan media pembelajaran). 

Seni     musik     (Teknik     vokal,     Intonasi,   Artikulasi, 
Pernafasan,  Pembawaan,   Tangga  Nada,  Paduan  Suara, 
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   Alat Musik, Harmoni, Melodi, Ritme). Olahraga (Senam, 

permainan tradisional, SKJ, Atletik, permainan bola besar, 

bulu tangkis, kekuatan otot bahu, pendidikan kesehatan, 

senam ketangkasan, senam lantai, renang, kasti) 

 

 

 

 
 

4.1.28 

Mempraktikkan Seni tari (gerak, ritme, iringan, tata rias 

dan tata busana, tari tradisional, tari upacara, tari hiburan, 

tari pertunjukan). Seni rupa (Fungsi pendidikan seni rupa, 

perkembangan seni rupa, kurikulum pendidikan seni rupa, 

proses pembelajaran seni rupa, pembelajaran seni rupa dan 

pendidikan karakter, penggunaan media pembelajaran). 

Seni musik (Teknik vokal, Intonasi, Artikulasi, 

Pernafasan, Pembawaan, Tangga Nada, Paduan Suara, 

Alat Musik, Harmoni, Melodi, Ritme). Olahraga (Senam, 

permainan tradisional, SKJ, Atletik, permainan bola besar, 

bulu tangkis, kekuatan otot bahu, pendidikan kesehatan, 
senam ketangkasan, senam lantai, renang, kasti) 
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F. Langkah-langkah Menyusun Kurikulum S2 

1. Penyusunan Visi dan Misi 

Visi Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2 

Program Pendidikan Dasar Islam memiliki Visi yaitu menjadi Pendidikan Dasar 

Islam unggul & terkemuka pada lima tahun kedepan atau tahun 2020. 

Misi Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2 

Untuk mendorong visi tersebut, program Pendidikan Dasar Islam memiliki 

beberapa misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan PGMI yg berorientasi pada mutu. 

b. Mengembangkan PGMI yg berwawasan IPTEKS & akhlakul karimah 

c. Melakukan penelitian di bidang PGMI 

d. Meningkatkan peran serta Jurusan PGMI 

e. Meningkatkan kerjasama di bidang PGMI 

 
2. Profil dan Deskripsi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Strata 2 

 
Tabel 14. Profil Dan Deskriptor Prodi PGMI Strata 2 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Tenaga Pendidik (Dosen) 

atau Guru Madya 

Madrasah Ibtidaiyah 

Tenaga Pendidik yang mumpuni, berkarakter, 

inovatif, profesional, dan memiliki wawasan yang 

luas, yang dapat menghasilkan guru Madrasah 

Ibtidaiyah yang profesional. 

2 Peneliti pada bidang 

pendidikan MI atau SD 

Peneliti Madya yang mampu memecahkan 

permasalahan pembelajaran serta mampu 

menghasilkan inovasi pembelajaran yang teruji 

untuk peningkatan mutu pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah. 

3 Praktisi dan Konsultan 

Pendidikan 

Praktisi dan Konsultan Pendidikan seperti 

pengawas, kepala sekolah, guru, dan pengelola 

Madrasah Ibtidaiyah yang mampu menerapkan dan 

mengembangkan inovasi pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah. 
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3. Perumusan Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome (LO) 

 
Tabel 15. Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome Program Studi PGMI S2 

 

NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 

SIKAP DAN TATA NILAI 

1.1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

1.2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika. 

 

1.3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila. 

 

1.4 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa. 

1.5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

1.6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

1.7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

1.9 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri. 

1.10 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

1.11 Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman. 

 

1.12 
Mempertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang 
diembannya. 

1.13 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 
teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

 

1.14 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat 

tugas. 

 

1.15 

Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 

1.16 
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, cinta menjadi 
pendidik, dan percaya diri. 

1.17 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
pendidikan guru kelas MI atau SD secara mandiri. 

 
1.18 

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan dalam pembelajaran bidang guru kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI 
di MI atau SD). 

PENGETAHUAN 

2.2.1 
Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendesain atau 
menghasilkan karya seni pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

2.2.2 
Menguasai konsep desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah secara 
inter atau multidisipliner bentuk proposal tesis 

 

2.2.3 
Mengevaluasi hasil pengembangan desain atau karya seni dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah 
Ibtidaiyah secara inter atau multidisipliner. 

 

2.2.4 
Menentukan teori dan konsep bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dalam penelitian dan menyusun tesis 
secara inter atau multidisipliner. 

 
2.2.5 

Menerapkan kaidah penulisan ilmiah dalam menyusun karya ilmiah 

hasil penelitian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah secara inter atau multidisipliner dalam jurnal 
nasional terakreditasi. 

 
2.2.6 

Menerapkan kaidah penulisan ilmiah dalam menyusun karya ilmiah 

hasil penelitian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah secara inter atau multidisipliner dalam forum 

internasional. 

 
2.2.7 

Menguasi konsep validasi akademik atau kajian sesuai dengan 

bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat 

atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 
keahliannya 

 
 

2.2.8 

Menguasai konsep pendidikan dan pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah untuk mengembangkan ide, hasil pemikiran, dan argumen 

saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat 

akademik dan masyarakat luas. 

2.2.9 
Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya 
dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 
 dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 

 

2.2.10 
Menerapkan prinsip dan proses pengambilan keputusan dalam 

konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

 

2.2.11 
Menerapkan prinsip-prinsip dalam mengelola, mengembangkan, dan 

memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga 
dan komunitas penelitian yang lebih luas. 

 

2.2.12 
Menerapkan prinsip-prinsip dalam mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam 
rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

2.2.13 
Melakukan persepsi terhadap kebijakan pendidikan dasar islam yang 
telah ada. 

2.2.14 
Merancang model pendekatan kepada siswa usia pendidikan dasar 
dalam konteks pembelajaran. 

2.2.15 
Mengembangkan bidang Ilmu pokok pada pendidikan dasar islam 
(Bahasa Indonesia, Matematika, PKn, IPS, dan IPA). 

2.2.16 
Merancang strategi pembelajaran untuk ilmu pokok pada pendidikan 
dasar. 

2.2.17 Mengidentifikasi problem pendidikan dasar Islam. 

2.2.18 Mengintegrasikan ilmu pendidikan dasar dengan ilmu agama Islam. 

2.2.19 
Mampu melakukan konseptualisasi strategi pengembangan ilmu-ilmu 
pokok di pendidikan dasar Islam. 

KETERAMPILAN UMUM 

 

 

 

3.1.1 

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif melalui, penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya 

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, 

dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat 

nasional dan mendapatkan pengakuan international berbentuk 
presentasi ilmiah atau yang setara. 

 
3.1.2 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat 

atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya. 

 

3.1.3 
Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik 

tentang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah secara bertanggung jawab 
dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 
 melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 

 
3.1.4 

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek 

penelitian pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan memposisikan ke 

dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 
interdisiplin atau multidisiplin. 

 
 

3.1.5 

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian 

analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data tentang 
pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

3.1.6 

Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian 

pendidikan ke-MI-an. 

3.1.7 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

 

3.1.8 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KETERAMPILAN KHUSUS 

 

4.1.1 
Mengembangkan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah melalui 
pemikiran secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif. 

 
4.1.2 

Mengembangkan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah secara 

inter atau multidisipliner bentuk proposal tesis melalui pemikiran 
secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif 

 
4.1.3 

Mempresentasikan hasil pengembangan desain atau karya seni 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah secara inter atau multidisipliner dalam kegiatan seminar 
secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif 

 
4.1.4 

Melaksanakan penelitian dan menyusun tesis bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah secara 

inter atau multidisipliner dalam bentuk ujian tesis dengan mengikuti 
kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. 

 
4.1.5 

Memublikasikan karya ilmiah hasil penelitian bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyahsecara 

inter atau multidisipliner dalam jurnal nasional terakreditasi dengan 

mengikuti kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. 

4.1.6 
Memublikasikan karya ilmiah hasil penelitian bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah secara 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 

 inter atau multidisipliner dalam forum internasional dengan 
mengikuti kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. 

 
4.1.7 

Menyusun dan memvalidasi instrumen yang kreatif dan inovatif 

untuk memecahkan permasalahan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

secara inter atau multidisipliner melalui pengembangan pengetahuan 

dan keahlian. 

 

4.1.8 

Mampu menyelesaikan permasalahan di Madrasah Ibtidaiyah secara 

inter atau multidisipliner melalui pemikiran secara logis, kritis, 

sistematis, inovatif, dankreatif. 

 

4.1.9 
Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik tentang 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dalam bentuk karya ilmiah sesuai 
dengan etika akademik. 

 

4.1.10 
Mengomunikasikan ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik 

tentang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kepada masyarakat dalam 
berbagai media sesuai dengan etika akademik 

 

4.1.11 
Mengidentifikasi bidang keilmuan yang akan diteliti dalam tesis 

dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin berdasarkan 
kajian jurnal ilmiah terindeks. 

 

4.1.12 
Mampu memposisikan objek penelitian tesis dalam suatu peta 

penelitian dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin 
berdasarkan hasil identifikasi kajian jurnal ilmiah terindeks. 

 
4.1.13 

Mampu mengambil keputusan yang humanis dalam konteks 

menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap 
informasi dan data tentang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

 

4.1.14 
Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan 

dalam bentuk laporan praktik pembelajaran melalui kolaborasi 
dengan kolega dan sejawat di dalam lembaga. 

 

4.1.15 
Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan dalam 

bentuk laporan praktik pembelajaran melalui kolaborasi dengan 
komunitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

 

4.1.16 
Mengidentifikasi kasus pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, 

merancang pemecahan kasus, dan melaporkan secara mandiri 
berdasarkan pengalaman lapangan. 

 
4.1.17 

Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data hasil kajian dan penelitian dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. 

4.1.18 Terampil dalam mengidentifikasi potensi dan mengembangkan nilai- 
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NO CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S2 

(1) (2) 
 nilai yang diperoleh siswa melalui mekanisme pembelajaran. 

4.1.19 
Terampil mengembangkan peran materi mapel pokok di pendidikan 
dasar sebagai alat pendidikan. 

4.1.20 
Terampil mengembangkan media menjadi sasaran untuk 
memudahkan & memperjelas pemahaman. 

4.1.21 
Terampil mengembangkan instrumen evaluasi yang dapat mengukur 
capaian pendidikan. 

4.1.22 
Mengaplikasikan teknologi informasi untuk kepentingan 
pembelajaran, penelitian, dan akses ilmu pengetahuan. 

4.1.23 
Menulis karya ilmiah pada jurnal reputasi terakreditasi nasional & 
internasional. 

4.1.24 
Terampil mempresentasikan karya ilmiah bidang pendidikan dasar 
islam kepada khalayak luas. 

4.1.25 Terampil menganalisis bidang pendidikan dasar Islam 

4.1.26 
Terampil memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat terkait 
dengan bidang pendidikan dasar. 

 

Keterangan : 

1.2 = Sikap dan Tata Nilai S2 

2.1.2 = Pengetahuan untuk S2 

3.2.1 = Keterampian Umum 

4.2.1 = Keterampilan Khusus 
 

4. Pengidentifikasian dan Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam 

Elemen Kompetensi Berdasarkan Pilar UNESCO 

 

Tabel 16. Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam Elemen Kompetensi 

Berdasarkan Pilar UNESCO Prodi PGMI S2 

 

 
No 

 

 
Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

 
Psikomotor 

Soft 

Skills 

Soft 

Skills 

sosial 

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

1.1 Bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap 

religius. 
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1.2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, 

dan etika. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1.3 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila. 

  

 
 

 

 
 

 

1.4 Berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada 

negara dan bangsa. 

  

 
 

 

 
 

 

1.5 Menghargai 

keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

  

 
 

 

 
 

 

1.6 Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1.7 Taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara. 

  
 

 
 

 
 

1.8 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika akademik. 

 
  

 

1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 
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 keahliannya secara 

mandiri. 

    

1.10 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

  
 

 
 

 

1.11 Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai- 

nilai etika keislaman. 

  

 

 

 

 

1.12 Mertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap nilai- 

nilai akademik yaitu 

kejujuran, kebebasan dan 

otonomi akademik yang 

diembanya. 

  

 
 

 

 
 

 

1.13 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat. 

  
 

 

 
 

 

 

1.14 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa serta 

berkemampuan adaptasi 

secara baik di tempat tugas. 

  

 
 

 

 
 

 

1.15 Bersikap inklusif, 

bertindak obyektif dan 

tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, 

kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan 

status sosial ekonomi. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.16 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa 

bangga dan cinta menjadi 
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 pendidik, dan percaya diri.     

1.17 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

Pendidikan Guru Kelas MI 

atau SD secara mandiri. 

  
 

 

 
 

 

 

1.18 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan dan 

kewirausahaan dalam 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, 

PKn dan PAI di MI atau 

SD). 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2.2.1 Menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

dalam mendesain atau 

menghasilkan karya seni 

pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah. 

 

 
 

   

2.2.2 Menguasai konsep desain 

atau karya seni dalam 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan 

dasar Islam secara inter 

atau multidisipliner bentuk 

proposal tesis. 

 

 
 

 

   

2.2.3 Mengevaluasi hasil 

pengembangan desain atau 

karya seni dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner. 
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2.2.4 Menentukan teori dan 

konsep bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam 

dalam penelitian dan 

menyusun tesis secara inter 

atau multidisipliner. 

 

 
 

 

   

2.2.5 Menerapkan kaidah 

penulisan ilmiah dalam 

menyusun karya ilmiah 

hasil penelitian bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam 

jurnal nasional 

terakreditasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

2.2.6 Menerapkan kaidah 

penulisan ilmiah dalam 

menyusun karya ilmiah 

hasil penelitian bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam 

forum internasional. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

2.2.7 Menguasi konsep validasi 

akademik atau kajian 

sesuai bidang keahliannya 

dalam menyelesaikan 

masalah di masyarakat atau 

industri yang relevan 

melalui pengembangan 

pengetahuan dan 

keahliannya. 
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2.2.8 Menguasai konsep 

pendidikan dan 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah untuk 

mengembangkan ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik secara 

bertanggung jawab dan 

berdasarkan etika 

akademik, serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media kepada 

masyarakat akademik dan 

masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 
 

   

2.2.9 Mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang menjadi 

obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam 

suatu peta penelitian yang 

dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin 

atau multidisiplin. 

 

 

 
 

   

2.2.10 Menerapkan prinsip dan 

proses pengambilan 

keputusan dalam konteks 

menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora. 

 

 

 
 

 

   

2.2.11 Menerapkan prinsip- 

prinsip dalam mengelola, 

mengembangkan dan 

memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di 

dalam lembaga dan 
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 komunitas penelitian yang 

lebih luas. 

    

2.2.12 Menerapkan prinsip- 

prinsip dalam 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali data 

hasil penelitian dalam 

rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

 

 

 
 

   

2.2.13 Melakukan persepsi 

terhadap kebijakan 

pendidikan dasar islam 

yang telah ada. 

 
 

 
 

  

2.2.14 Merancang model 

pendekatan kepada siswa 

usia pendidikan dasar 

dalam konteks 

pembelajaran. 

 
 

 

   

2.2.15 Mengembangkan bidang 

Ilmu pokok pada 

pendidikan dasar islam 

(Bahasa Indonesia, 

Matematika, PKn, IPS, 

IPA). 

 

 
 

 

 
 

  

2.2.16 Merancang strategi 

pembelajaran untuk ilmu 

pokok pada pendidikan 

dasar. 

 
 

   

2.2.17 Mengidentifikasi problem 

pendidikan dasar islam. 
  

  

2.2.18 Mengintegrasikan ilmu 

pendidikan dasar dengan 

ilmu Agama Islam. 
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2.2.19 Mampu melakukan 

konseptualisasi strategi 

pengembangan ilmu-ilmu 

pokok di pendidikan dasar 

islam. 

 
 

 

   

3.2.1 Mampu mengembangkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif 

melalui, penelitian ilmiah, 

penciptaan desain atau 

karya seni dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora bidang 

pendidikan dasar Islam, 

menyusun konsepsi ilmiah 

dan hasil kajiannya 

berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah 

dalam bentuk tesis, dan 

memublikasikan tulisan 

dalam jurnal ilmiah 

terakreditasi tingkat 

nasional dan mendapatkan 

pengakuan international 

berbentuk presentasi ilmiah 

atau yang setara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

3.2.2 Mampu melakukan 

validasi akademik atau 

kajian pendidikan dasar 

Islam dalam 

menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri 

yang relevan melalui 

pengembangan 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



Page | 166 
 

 

 

 
No 

 

 
Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

 
Psikomotor 

Soft 

Skills 

Soft 

Skills 

sosial 

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

 pengetahuan dan 

keahliannya. 

    

3.2.3 Mampu menyusun ide, 

hasil pemikiran, dan 

argumen saintifik tentang 

pendidikan dasar Islam 

secara bertanggung jawab 

dan berdasarkan etika 

akademik, serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media kepada 

masyarakat akademik dan 

masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2.4 Mampu mengidentifikasi 

bidang keilmuan yang 

menjadi obyek penelitian 

pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah dan 

memposisikan ke dalam 

suatu peta penelitian yang 

dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin 

atau multidisiplin. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

3.2.5 Mampu mengambil 

keputusan dalam konteks 

menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora berdasarkan 

kajian analisis atau 

eksperimental terhadap 

informasi dan data tentang 

pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah. 
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3.2.6 Mampu mengelola, 

mengembangkan, dan 

memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di 

dalam lembaga dan 

komunitas penelitian 

pendidikan ke-MI-an. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

3.2.7 Mampu meningkatkan 

kapasitas pembelajaran 

secara mandiri. 

 
 

 
 

  

3.2.8 Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali data 

hasil penelitian dalam 

rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

4.2.1 Mengembangkan desain 

atau karya seni dalam 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan 

dasar Islam melalui 

pemikiran secara logis, 

kritis, sistematis, inovatif 

dan kreatif. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

4.2.2 Mengembangkan desain 

atau karya seni dalam 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan 

dasar Islam secara inter 

atau multidisipliner bentuk 

proposal tesis melalui 

pemikiran secara logis, 

kritis, sistematis, inovatif 

dan kreatif. 
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4.2.3 Mempresentasikan hasil 

pengembangan desain atau 

karya seni dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam 

kegiatan seminar secara 

logis, kritis, sistematis, 

inovatif dan kreatif. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

4.2.4 Melaksanakan penelitian 

dan menyusun tesis bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam 

bentuk ujian tesis dengan 

mengikuti kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

4.2.5 Memublikasikan karya 

ilmiah hasil penelitian 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan 

dasar Islamsecara inter atau 

multidisipliner dalam 

jurnal nasional 

terakreditasi dengan 

mengikuti kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

4.2.6 Memublikasikan karya 

ilmiah hasil penelitian 

bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi pendidikan 

dasar Islam secara inter 

atau multidisipliner dalam 

forum internasional dengan 

mengikuti kaidah, tata cara, 
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 dan etika ilmiah.     

4.2.7 Menyusun dan 

memvalidasi instrumen 

yang kreatif dan inovatif 

untuk memecahkan 

permasalahan pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah 

secara intern atau 

multidisipliner melalui 

pengembangan 

pengetahuan dan keahlian. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

4.2.8 Mampu menyelesaikan 

permasalahan di Madrasah 

Ibtidaiyah secara inters 

atau multidisipliner melalui 

pemikiran secara logis, 

kritis, sistematis, and 

inovatif dankreatif. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

4.2.9 Menyusun ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik tentang 

pendidikan dasar Islam 

dalam bentuk karya ilmiah 

sesuai etika akademik. 

 

 
 

 

 
 

  

4.2.10 Mengomunikasikan ide, 

hasil pemikiran, dan 

argumen saintifik tentang 

pendidikan dasar Islam 

kepada masyarakat dalam 

berbagai media sesuai etika 

akademik 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

4.2.11 Mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang akan diteliti 

dalam tesis dengan 
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 pendekatan interdisiplin 

atau multidisiplin 

berdasarkan kajian jurnal 

ilmiah terindeks. 

    

4.2.12 Mampu memposisikan 

obyek penelitian tesis 

dalam suatu peta penelitian 

dengan pendekatan 

interdisiplin atau 

multidisiplin berdasarkan 

hasil identifikasi kajian 

jurnal ilmiah terindeks. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

4.2.13 Mampu mengambil 

keputusan yang humanis 

dalam konteks 

menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

berdasarkan kajian analisis 

atau eksperimental 

terhadap informasi dan 

data tentang pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2.14 Mampu mengelola, 

mengembangkan, dan 

memelihara jaringan dalam 

bentuk laporan praktik 

pembelajaran melalui 

kolaborasi dengan kolega 

dan sejawat di dalam 

lembaga. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

4.2.15 Mampu mengelola, 

mengembangkan dan 

memelihara jaringan 

dalam bentuk laporan 

praktik pembelajaran 

melalui kolaborasi dengan 
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 komunitas pendidikan 

dasar Islam 

    

4.2.16 Mengidentifikasi kasus 

pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah, merancang 

pemecahan kasus, dan 

melaporkan secara mandiri 

berdasarkan pengalaman 

lapangan. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

4.2.17 Mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali data 

hasil kajian dan penelitian 

dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

4.2.18 Terampil dalam 

mengidentifikasi potensi 

dan mengembangkan nilai- 

nilai yang diperoleh siswa 

melalui mekanisme 

pembelajaran. 

 

 
 

 

 
 

  

4.2.19 Terampil mengembangkan 

peran materi mapel pokok 

di pendidikan dasar sebagai 

alat pendidikan. 

 
 

 
 

  

4.2.20 Terampil mengembangkan 

media menjadi sasaran 

untuk memudahkan & 

memperjelas pemahaman. 

 
 

 
 

  

4.2.21 Terampil mengembangkan 

instrumen evaluasi yang 

dapat mengukur capaian 

pendidikan. 
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4.2.22 Mengaplikasikan teknologi 

informasi untuk 

kepentingan pembelajaran, 

penelitian, akses ilmu 

pengetahuan. 

 
 

 

 
 

 

  

4.2.23 Menulis karya ilmiah pada 

jurnal reputasi terakreditasi 

nasional & internasional. 

 
 

 
 

  

4.2.24 Terampil 

mempresentasikan karya 

ilmiah bidang pendidikan 

dasar islam kepada 

khalayak luas. 

 
 

 

 
 

 

  

4.2.25 Terampil menganalisis 

bidang pendidikan dasar 

islam 

 
 

 
 

  

4.2.26 Terampil memecahkan 

masalah yang dihadapi 

masyarakat terkait dengan 

bidang pendidikan dasar. 
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5. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO (Course 

Learning Outcome) 

 

Tabel 17. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO S2 

No Capaian Pembelajaran Kajian atau Materi Yang Diperlukan 

(1) (2) (3) 

Sikap dan Tata Nilai  

1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 

Al-Qur'an dan Hadits: ulumul Quran, tafsir 

Quran, sejarah quran, asbabul nujul, ayat-ayat 

maqiyah, madaniyah,ayat muhkamat dan 

mutasabiha, ulumul hadist tingkatan kualitas 

hadits, ahli hadits, sejarah turunnya hadits, 

takhrijul hadits, rijalul hadits. Ahli Hadits.  

Sejarah Turunnya Hadits. Al Quran dan Hadits 

sebagai pedoman hidup. Ilmu yang berhubungan 

dengan Al Qur'an misalnya, Ilmu Qira'ah. Ilmu 

yang berhubungan dengan Hadits misalnya  

Kajian Lafadz. Kajian dalalah lafadz. Kajian 

Maqashid Al Syari'ah. Teori Dzari'ah. 

1.2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan 

etika. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.3 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila. 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila 

pengantar dasar humanisme. Pancasila sebagai 

etika politik. Nasionalisme dan kolonialisme. 

Islam dan Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 

sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila 

Pancasila.Demokrasi Pancasila 

1.4 Berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan cinta 

PKn:  (pancasila.  Nilai-nilai  pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan,  kemanuasian,  kerukunan,  persatuan, 



Page | 174 
 

 

No Capaian Pembelajaran Kajian atau Materi Yang Diperlukan 

(1) (2) (3) 

 tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara 

dan bangsa. 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. 

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bela 

negara. Wawasan nusantara. Ketahanan nasional. 

1.5 Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, 

dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain. 

Ilmu budaya: Dasar-dasar ilmu humaniora. 

Hubungan manusia dengan cinta kasih. Hubungan 

manusia dengan keindahan. Hubungan manusia 

dengan penderitaan. Hubungan manusia dengan 

keadilan. Hubungan manusia dengan pandangan 

hidup. Hubungan manusia dengan tanggung 

jawab. Hubungan manusia dengan kegelisahan. 

Hubungan manusia dengan harapan. Hubungan 

manusia dengan ekonomi. Restrofektif dan 

profetik IBD. 

1.6 Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang 

Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, dan 

Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: Zaman pra 

sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, zaman 

penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. 

Geografi: letak indonesia, kenampakan alam, 

sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. 

Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem 

pengetahuan,     sistem     peralatan     hidup    dan 

teknologi, sistem ekonomi dan mata  pencaharian, 
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  sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial dan 

kesenian) Manusia sebagai makhluk budaya, 

individu dan makhluk sosial. Manusia, Nilai, 

Moral dan hukum. Esensi nilai, norma dan moral 

kehidupan. 

1.7 Taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. 

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bela 

negara. Wawasan nusantara. Ketahanan nasional. 

1.8 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika akademik. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. syarat profesi guru. organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. kompetensi 

guru.   upaya  pengembangan   kompetensi. klinik 
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  pendidikan 

1.10 Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

KWU: Penentuan potensi wirausaha. Metode 

analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara 

mendirikan usaha pendidikan. Cara penilaian 

kebutuhan usaha. Cara memperoleh modal. 

Transaksi pembayara. Cara mengajukan 

pinjaman. Cara menentukan lokasi dan layout. 

Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan 

usaha. Perlindungan usaha dalam berwirausaha. 

Kesempatan Berwirausaha. Ide Bisnis. Business 

Plan. Merek. Marketing Plan. Analisis Industri. 

Operation Plan. Organization Plan. 

1.11 Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman. 

Aqidah Akhlak: Akidah-Akhlak dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

1.12 Mertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap nilai- 

nilai akademik yaitu 

kejujuran, kebebasan dan 

otonomi akademik yang 

diembanya. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 
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1.13 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.14 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa 

serta berkemampuan adaptasi 

secara baik di tempat tugas. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.15 Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif dan tidak 

deskriminatif berdasarkan 

pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi. 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila 

pengantar dasar humanisme. Pancasila sebagai 

etika politik. Nasionalisme dan kolonialisme. 

Islam dan Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 

sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila 

Pancasila. 

1.16 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa bangga 

dan cinta menjadi pendidik, 

dan percaya diri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. Syarat profesi guru. Organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. Kompetensi 

guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan. 
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1.17 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

Pendidikan Guru Kelas MI 

atau SD secara mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. Syarat profesi guru. Organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. Kompetensi 

guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan. 

1.18 Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn 

dan DI di MI atau SD). 

Edupreneurship: Penentuan potensi wirausaha. 

Metode analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. 

Cara mendirikan usaha pendidikan. Cara 

penilaian kebutuhan usaha. Cara memperoleh 

modal. Transaksi pembayara. Cara mengajukan 

pinjaman. Cara menentukan lokasi dan layout. 

Pengelolaan sumber manusia dan customer 

service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan 

usaha. Perlindungan usaha dalam berwirausaha. 

Kesempatan Berwirausaha. Ide Bisnis. Business 

Plan. Merek. Marketing Plan. Analisis Industri. 

Operation Plan. Organization Plan. 

Pengetahuan  
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2.2.1 Menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

dalam mendesain atau 

menghasilkan karya seni 

pendidikan di madrasah 

ibtidaiyah. 

Hakikat Media Pembelajara MI (Landasan 

filosofis dan teori penggunan media, pengertian 

media, ciri-ciri media). Perkembangan media 

Pembelajaran MI 

(fungsi Media Pembelajara MI dan Manfaat 

Media Pembelajara MI). Jenis dan Karakteristik 

Media Pembelajara MI. Pengembagan Media 

Model ADDIE, ASSURE. Teori Model-Model 

Pengembangan (Dick and cery). Penggunaan 

Media Berbasis Manusia. Penggunaan Media 

Berbasis Cetakan (konsitensi, format, daya tarik, 

organisasi, ukuran huruf dan penggunaan spasi 

kosong). Mengenal bentuk-bentuk Artikel Jurnal, 

Buku Teks Handout, Modul, LKS. Pemanfaatan 

Program Media Pembelajara MI (soft Tech). Isu- 

isu dan contoh kasus penggunan media 

Pembelajaran MI. Pemilihan media (Media Jadi 

dan Media Rancangan, Dasar Pertimbangaan 

Pemilihan Media). Kriteria dan Model atau 

Prosedur pemilihan Media Pembelajara MI. 

Pengembangan Media Pembelajara MI. Meyusun 

Rancangan atau Design Film atau Video PKn. 

Menyusun Naskah Film atau Video PKn. 

Membuat Media Pembelajara MI Film atau Video 

PKn. 

2.2.2 Menguasai konsep desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam secara 

inter atau multidisipliner 

bentuk proposal tesis 

Metode penelitian: Manusia dan masalahnya. 

Riset dan tujuannya. Jenis-jenis riset. 

Perkembangan metodologi riset. Riset dan esensi 

berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam 

riset. Jalan dan cara untuk memperoleh 

kebenaran. Pemilihan topik, pengembangan 

permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat 

diukur. Persoalan validitas. Faktor-faktor yang 

menentukan validitas. Jenis-jenis validitas. 

Kriteria validitas. Prosedur validitas. Persoalan 

reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan 

reliabilitas. Persoalan penetapan norma 

pengukuran.       Metode       observasi.      Metode 

Kuesioner. Metode interviu.  Metodologi  statistik 
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  bagian deskriptif. Metodologi statistik bagian 

inferensial. Metode eksperimen. 

2.2.3 Mengevaluasi hasil 

pengembangan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam 

secara inter atau 

multidisipliner. 

Pengertian Konsep dasar pengukuran, penilaian, 

evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek-subjek, 

etika dan karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip 

evaluasi pembelajaran, dan standar penilaian 

Kurikulum 2013. Ranah Kognitif, Ranah 

Psikomotorik dan Afektif (taksonomi bloom) 

dalam Pembelajaran di MI. penyusunan indikator 

dari Kompetensi Dasar. Teknik evaluasi tes dan 

non tes. Tes obyektif dan tes uraian. Menyusun 

kisi-kisi instrumen tes (pilihan ganda, isian 

singkat, esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan 

esai. Teknik penilaian non tes (lembar observasi, 

daftar cek, angket, pedoman wawancara, skala 

sikap, penilaian antar teman, proyek, portofolio 

dan jurnal dll). Teknik analisis instrumen tes 

(Analisis konstruk, Isi dan Empirik). Daya beda, 

tingkat kesukaran, penyebaran jawaban, validitas, 

reliabilitas dll.. Cara menentukan KKM. Tindak 

lanjut hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak 

lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

2.2.4 Menentukan teori dan konsep 

bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam dalam penelitian dan 

menyusun tesis secara inter 

atau multidisipliner. 

Kajian teori: Peengertian teori dalam penelitian. 

Macam-macam teori penelitian. Peran dan fungsi 

teori dalam penelitian. Langkah-langkah dalam 

menyusun kajian teori. Model-model pengutipan 

dalam penelitian. 

2.2.5 Menerapkan kaidah penulisan 

ilmiah dalam menyusun karya 

ilmiah hasil penelitian bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam jurnal 

nasional terakreditasi. 

Mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan  

argumen anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau 

literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup 

artikel anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 

anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel 

anda. 

2.2.6 Menerapkan kaidah penulisan 

ilmiah dalam menyusun karya 

ilmiah hasil penelitian bidang 

Format jurnal internasional: Mendesain rencana 

anda untuk menulis. Menyampaikan artikel  anda. 

Memajukan    argumen    anda.    Memilih sebuah 
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 ilmu pengetahuan dan 

teknologi pendidikan dasar 

Islam secara inter atau 

multidisipliner dalam forum 

internasional. 

jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan bukti 

anda. Membuka dan menutup artikel anda. 

Memberi, menerima, dan menggunakan umpan 

balik. Mengedit kalimat anda. Mengemas artikel 

anda. Mengirim atikel anda. Traslitor Bahasa. 

Grammar, Teknik Traslitor menggunakan 

software. 

2.2.7 Menguasi konsep validasi 

akademik atau kajian sesuai 

bidang keahliannya dalam 

menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri yang 

relevan melalui 

pengembangan pengetahuan 

dan keahliannya 

Teori validitas. Tipe pengukuran validitas 

(Validitas Kriteria, Validitas konsep, Validasi isi). 

Validitas siklus kehidupan (Perencanaan,, 

spesifikasi atau rancangan, tes, persebaran, 

pemeliharaan atau kevalidan tanggal, 

pemberhentian atau pensiun). Macam-macam 

Validitas (validitas persetujuan, validitas pendiri, 

validitas tantangan, validitas faktor, validitas 

empiris, validitas intrinsik, validitas prediktif, 

validitas isi, validitas kurikulum) 

2.2.8 Menguasai konsep pendidikan 

dan pembelajaran di madrasah 

ibtidaiyah untuk 

mengembangkan ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik secara bertanggung 

jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media kepada 

masyarakat akademik dan 

masyarakat luas. 

Teori pendidikan. Genealogi ilmu pendidikan. 

Ilmu pendidikan (Membahasa masalah-masalah 

pendidikan dalam dunia empiris yang bersifat 

fundamental). Sistem pendidikan nasional. Fungsi 

dan peran lembaga pendidikan. Konsep 

pendidikan seumur hidup. Peran keluarga dan 

masyarakat dalam pendidikan. Demokrasi 

pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. 

Permasalahan pendidikan. Pendidikan dan 

pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 

Yuridis Pendidikan. 

2.2.9 Mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang menjadi obyek 

penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu 

peta penelitian yang 

dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin. 

Pengertian penelitian perencanaan pendidikan. 

Tujuan desain pembelajaran yang produktif. 

Desain penelitian dari desain perspektif 

pembelajaran. Desain penelitian dari sudut 

pandang teknologi. Desain penelitian dari sudut 

pandang kurikulum, penilaian kualitas dari 

proposal penelitian: beberapa sudut pandang 

filosofis. Menyeimbangkan resiko dan temuan: 

desain   penilaian   proposal   penelitian.   Kriteria 

kualitas    untuk    desain    penelitian:    bukti dan 
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  perjanjian. Dari desain penelitian untuk pengaruh 

skala besar. Dari desain penelitian untuk skala 

besar. Teknik penelitian dalam pendidikan. 

Desain penelitian pendidikan: penilaian yang 

bermacam-macam. 

2.2.10 Menerapkan prinsip dan 

proses pengambilan 

keputusan dalam konteks 

menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora. 

Filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar 

pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi 

pemimpin. Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai 

gaya kepemimpinan. Kepemimpinan strategik, 

visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual 

kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan 

keputusan. Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme 

proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor 

penentu pengambilan keputusan. 

2.2.11 Menerapkan prinsip-prinsip 

dalam mengelola, 

mengembangkan dan 

memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di 

dalam lembaga dan komunitas 

penelitian yang lebih luas. 

Hakekat jejaringan kerja (kemitraan) . Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja 

dalam kesinambungan penyelenggaraan kursus di 

LPTK. Tujuan dan prinsip membangun 

kemitraan, Strategi dan langkah-langkah 

membangun kemitraan. 

2.2.12 Menerapkan prinsip-prinsip 

dalam mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data 

hasil penelitian dalam rangka 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan 

Internasional. Jelajah jurnal Nasional yang 

teraktreditasi, menyusun buku hasil penelitian, 

2.2.13 Melakukan persepsi terhadap 

kebijakan pendidikan dasar 

islam yang telah ada. 

Konsep dasar analisis kebijakan (Hakekat 

kebijakan, Kebijakan pendidikan sebagai 

kebijakan publik, Proses pembuatan kebijakan). 

Studi analisis kebijakan (Karakteristik studi 

analisis kebijakan, Analisis kebijakan sebagai 

diskursus, Ragam teknik analisis kebijakan, 

Keterbatasan analisis kebijakan, Skenario analisis 

kebijakan). Studi analisis kebijakan pendidikan 

(Kerangka berpikir studi analisis kebijakan 

pendidikan, Perspektif dalam analisis kebijakan 

pendidikan).   Studi   pendidikan   Islam.  Konsep 

school      governance.      Konsep    akuntabilitas. 
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  Program dan indikator pendidikan dasar. Isu-isu 

kebijakan. Peluang dan tantangan globalisasi bagi 

pendidikan. Kasus kebijakan beberapa negara di 

dunia. Metode analisis kebijakan. Jenis-jenis 

tindakan kebijakan. Monitoring dan Evaluasi 

kebijakan. 

2.2.14 Merancang model pendekatan 

kepada siswa usia pendidikan 

dasar dalam konteks 

pembelajaran. 

Manajemen wali kelas. Pengelolaan kelas. Tugas 

pokok dan fungsi wali kelas. Peran penting wali 

kelas 

2.2.15 Mengembangkan bidang Ilmu 

pokok pada pendidikan dasar 

islam (Bahasa Indonesia, 

Matematika, PKn, IPS, IPA). 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan memahami 

beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori 

berbicara. Membandingkan berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi berbicara. Terampil 

berbicara bahasa Indonesia baik monolog maupun 

dialog. Konsep dasar dan teori membaca. 

Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami 

teks bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau 

teknik yang tepat. Konsep dasar dan teori 

menulis. Memahami berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola 

matematika, Operasi hitung bilangan cacah, 

bilangan bulat, bilangan pecahan, geometri: 

bangun datar dan bangun ruang, satuan dan 

ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat 

cartesius, dan persamaan garis, pengenalan 

Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, Logika 

matematika, Aritmatika modular, Hakikat 

Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen  dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. Geometri dan 

Pengukuran. Simetris dan Kesebangunan. 

Aritmetika   Sosial.   Statistika   Sederhana.). IPA: 

(Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 
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  sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk Hidup 

(Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ, sistem organ, organisme), Morfologi, 

Anatomi dan Fisiologi untuk Tumbuhan tingkat 

tinggi. Sistem Metabolisme manusia (sistem 

syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, 

hormon). Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi 

alam, evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup 

dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & pengukuran. 

Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi dan 

perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu 

& kalor. Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat- 

alat optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi 

Makhluk Hidup (fisiologi manusia, Tumbuhan & 

hewan). IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar 

Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup 

Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman revolusi, 

zaman kemerdekaan, zaman orde lama, orde baru, 

zaman reformasi. Geografi: letak indonesia, 

kenampakan alam, sumber daya alam, Ekonomi: 

sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma 

sosial, lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan 

lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian, 

sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial dan 

kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu- 

Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan Generalisasi. 

Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. Sejarah. 

Geografi.   Ekonomi   dan   Koperasi.   Sosiologi. 

Antropologi.   Politik   Psikologi   Sosial).   PKN: 
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  (Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). 

2.2.16 Merancang strategi 

pembelajaran untuk ilmu 

pokok pada pendidikan dasar. 

Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE). Inkuiri 

(SPI). Berbasis masalah (SPBM). Peningkatan 

kemampuan berpikir (SPPKB). Kooperatif (SPK). 

Konstektual (CTL). Afektif (SPA). Model temuan 

terbimbing. Model Peraihan konsep. Model 

integratif. Model pengajaran langsung. Model 

ceramah diskusi. Model pengajaran sosial. Model 

pengajaran personal. Active learning. Strategi 

pembelajaran bermakna. 

2.2.17 Mengidentifikasi problem 

pendidikan dasar islam. 

Tantangan pendidikan nasional. Tantangan mutu 

guru. Kompetensi guru. Kesejahteraan guru. 

Pembinaan guru. Otonomi daerah. Penempatan 

guru daerah terpencil. Inovasi tentang profil guru. 

Kode etik guru. 

2.2.18 Mengintegrasikan ilmu 

pendidikan dasar dengan ilmu 

Agama Islam. 

Islamisasi Ilmu atau Ilmuisasi Islam. Empat ranah 

dalam penelitian integrasi-interkoneksi (ranah 

filosofis, materi, metodologi dan strategi). 

2.2.19 Mampu melakukan 

konseptualisasi strategi 

pengembangan ilmu-ilmu 

pokok di pendidikan dasar 

islam. 

Perkembangan pemikiran tentang pendidikan 

dasar Islam. Konsep pendidikan dasar Islam 

mengacu pada Undang-undang. Paradigma 

pendidikan dasar Islam. Tantangan 

konseptualisasi strategi pengembangan ilmu. 

Keterampilan Umum  

3.2.1 Mampu mengembangkan Menyusun tesis dan mempublikasikan melalui 
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 pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif 

melalui, penelitian ilmiah, 

penciptaan desain atau karya 

seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 

bidang pendidikan dasar 

Islam, menyusun konsepsi 

ilmiah dan hasil kajiannya 

berdasarkan kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah dalam bentuk 

tesis, dan memublikasikan 

tulisan dalam jurnal ilmiah 

terakreditasi tingkat nasional 

dan mendapatkan pengakuan 

international berbentuk 

presentasi ilmiah atau yang 

setara. 

jurnal atau buku: delapan poin menyusun  

proposal (Pendahuluan. Permasalahan, persoalan 

atau kegelisahan akademik. Pentingnya topik 

penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Bagaimana penelitian itu yang akan dikerjakan 

atau diselesaikan. Pembatasan masalah dan 

penekanan istilah-istilah kunci. Sumbangan dalam 

pengembangan keilmuan atau ilmu-ilmu 

keislaman. Penjelasan singkat tentang sistematika 

penulisan dan rencana bab-bab penulisan) 

3.2.2 Mampu melakukan validasi 

akademik atau kajian 

pendidikan dasar Islam dalam 

menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri yang 

relevan melalui 

pengembangan pengetahuan 

dan keahliannya. 

Mempraktikkan validitas. Tipe pengukuran 

validitas (Validitas Kriteria, Validitas konsep, 

Validasi isi). Siklus Hidup Validasi 

(perencanaaan, Spesifikasi atau Design, Test, 

penyebaran, Pertahankan atau Validasi Negara, 

Pensiun). Macam-macam Validitas (validitas 

kebersamaan, validitas faktorial, validitas empiris, 

validitas intrinsik, validitas prediktif, validitas 

konten, keabsahan kurikuler) 

3.2.3 Mampu menyusun ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik tentang pendidikan 

dasar Islam secara 

bertanggung jawab dan 

berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya 

melalui media kepada 

masyarakat akademik dan 

masyarakat luas. 

Mempraktikkan teori pendidikan. Genealogi ilmu 

pendidikan. Ilmu pendidikan (Membahasa 

masalah-masalah pendidikan dalam dunia empiris 

yang bersifat fundamental). Sistem pendidikan 

nasional. Fungsi dan peran lembaga pendidikan. 

Konsep pendidikan seumur hidup. Peran keluarga 

dan masyarakat dalam pendidikan. Demokrasi 

pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. 

Permasalahan pendidikan. Pendidikan dan 

pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 

Yuridis Pendidikan. 
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3.2.4 Mampu mengidentifikasi 

bidang keilmuan yang 

menjadi obyek penelitian 

pendidikan di madrasah 

ibtidaiyah dan memposisikan 

ke dalam suatu peta penelitian 

yang dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin. 

Desain penelitian dari perspektif desain 

pembelajaran. Desain penelitian dari perspektif 

teknologi. Desain penelitian dari perspektif 

kurikulum. Menilai kualitas desain proposal 

penelitian: beberapa perspektif filosofis. 

Menyeimbangkan inovasi dan risiko: menilai 

proposal penelitian desain. Kriteria kualitas untuk 

desain penelitian: bukti dan komitmen. Dari 

penelitian desain untuk dampak skala besar: 

penelitian teknik di bidang pendidikan. Penelitian 

desain pendidikan: nilai varietas.penelitian 

terhadap dampak skala besar: penelitian teknik di 

bidang pendidikan. Penelitian desain pendidikan: 

nilai varietas. 

3.2.5 Mampu mengambil keputusan 

dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 

berdasarkan kajian analisis 

atau eksperimental terhadap 

informasi dan data tentang 

pendidikan di madrasah 

ibtidaiyah. 

Mempraktikkan Filosofi kepemimpinan. Definisi, 

konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran 

dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan 

beberapa kasus aktual kepemimpinan. Konsep 

dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon 

keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan 

keputusan. 

3.2.6 Mampu mengelola, 

mengembangkan, dan 

memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di 

dalam lembaga dan komunitas 

penelitian pendidikan ke-MI- 

an. 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan) . Pentingnya membangun kemitraan. 

Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 

langkah-langkah membangun kemitraan. 

3.2.7 Mampu meningkatkan 

kapasitas pembelajaran secara 

mandiri 

Mengembangkan model pembelajaran Effective 

laboratory teaching. Effective small group 

teaching (Studies, Tho goals, Faciliating, Metods 

dan The skills of small group teaching, Preparing 

for small group teaching, Evaluating small group 

teaching). The skills of lecturing. Effective 

research and project supervision. 
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3.2.8 Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data 

hasil penelitian dalam rangka 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Mempraktikkan publikasi ilmiah dalam jurnal 

Nasional dan Internasional. Jelajah jurnal 

Nasional yang teraktreditasi, 

Keterampilan Khusus  

4.2.1 Mengembangkan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam 

melalui pemikiran secara 

logis, kritis, sistematis, 

inovatif dan kreatif. 

Pendalaman atau pengembangan materi BI: 

(Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai 

jenis, tingkatan, dan strategi mendengarkan. 

Mendengarkan dan memahami beragam wacana 

lisan. Konsep dasar dan teori berbicara. 

Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan 

strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa 

Indonesia baik monolog maupun dialog. Konsep 

dasar dan teori membaca. Memahami berbagai 

jenis, tingkatan, dan strategi membaca. Terampil 

membaca dan memahami teks bacaan bahasa 

Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. 

Konsep dasar dan teori menulis. Memahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi menulis. 

Terampil menyusun berbagai karya tulis). MTK: 

(Pengenalan pola matematika, Operasi hitung 

bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, 

geometri: bangun datar dan bangun ruang, satuan 

dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan 

pangkat bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, 

pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika 

modular, Hakikat Matematika. Bilangan. 

Himpunan. Penalaran. Logika. Relasi dan Fungsi. 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat. 

Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan dan Deret. 

Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika 

Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 (sains 

sebagai     pengetahuan,     sikap,     dan   produk). 

Klasifikasi Makhluk Hidup   (Divisio  atau Filum, 
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  kelas ordo, familia, genus spesies), Organisasi 

Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem 

organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan 

Fisiologi untuk Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem 

Metabolisme manusia (sistem syaraf, pernapasan, 

pencernaan, rangka, otot, peredaran darah, 

ekskresi, indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, 

hubungan antar Makhluk Hidup dalam ekosistem, 

Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, 

satuan & pengukuran. Sifat zat & perubahan 

wujud Benda. Materi dan perubahannya. Energi 

& usaha (bentuk energi & perubahannya). Gerak 

benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. Bunyi & 

cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi 

& alam semesta (Sistem tata surya, lapisan 

atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi Makhluk 

Hidup (fisiologi manusia, Tumbuhan & hewan). 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang 

Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, dan 

Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: Zaman pra 

sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, zaman 

penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. 

Geografi: letak indonesia, kenampakan alam, 

sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. 

Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem 

pengetahuan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian, 

sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial dan 

kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu- 

Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan Generalisasi. 

Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. Sejarah. 

Geografi. Ekonomi dan Koperasi. Sosiologi. 

Antropologi.   Politik   Psikologi   Sosial).   PKN: 

(Pancasila.     Nilai-nilai     pancasila,     nilai-nilai 
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  ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). DI: Asal Usul 

Fikih, Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah 

Fikih dan Ushul Fikih, Thaharah, Macam-macam 

Sumber Hukum Islam, Maqasyidul Syariah, 

Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah 

(Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah 

(Jual Beli). Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah 

-Akhlaq dan ruang lingkupnya: Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan 

Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah,  

Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak 

terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul 

Hakim, Ulama). Definisi Akhidah Akhlak. Fungsi 

Akidah Akhlaq. Rukun Iman. Perilaku terpuji. 

Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. Sifat jaiz 

Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab 

Allah S.W.T. Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari 

Akhir. Menghindari akhlak tercela. Meyakini 

adanya Qodha dan Qodar. Kisah Teladan anak 

dan orang tua dalam Al-Qur’an. Surah al-Fâtihah. 

al-Nâs. al-Falaq. al-Ikhlâsh. al-Lahab. al-Nashr. 

al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al-Quraysy. al- 

Fîl. al-Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al- 

Qâri’ah. al-‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah.  al- 

Qadr.   al-‘Alaq.   al-Tîn.   al-Insyirah.   al-Dhuhâ. 
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  Pemahaman Hadis terdiri dari minimal 10 Hadis 

secara tematik yaitu: kebersihan. Niat. 

Menghormati. Orang tua. Persaudaraan. 

Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. 

Salat berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal 

salih. (Ruang Lingkup SKI, Sejarah Islam pada 

masa Pra Islam, Sejarah Islam pada masa 

Kenabian, Sejarah Islam pada masa Sahabat, 

Masa Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah  Arab 

Pra- Islam: (Kondisi Geografis & Asal Usul 

Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial Keagaaman, 

Sosial-ekonomi & Peradaban Arab Pra-Islam). 

Sejarah Hidup dan Perjuangan Nabi Muhammad 

SAW: (Sejarah Kelahiran Nabi, Periode Makkah, 

Periode Madinah). Sejarah Khulafa ar-Rasyidun: 

Periode Khalifah Abu Bakar (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). Periode 

Khalifah Umar ibn Khaththab (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). Periode 

Khalifah Ustman ibn Affan (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). Periode 

Khalifah Ali ibn Abi Thalib (Biografi, Suksesi 

Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). 

SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti 

Umayyah & Abbasiyah: Periode Dinasti 

Umayyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, 

Masa Kejayaan, Masa Kemunduran). Periode 

Dinasti Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah 

Dinasti, Masa Kejayaan, Masa Kemunduran). 

Sejarah Peradaban Islam di Indonesia: 

Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 

Perkembangan Peradaban islam di Lombok 

(Lokal). 
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4.2.2 Mengembangkan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam 

secara inter atau 

multidisipliner bentuk 

proposal tesis melalui 

pemikiran secara logis, kritis, 

sistematis, inovatif dan kreatif 

Mempraktikkan metode penelitian: Manusia dan 

masalahnya. Riset dan tujuannya. Jenis-jenis riset. 

Perkembangan metodologi riset. Riset dan esensi 

berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam 

riset. Jalan dan cara untuk memperoleh 

kebenaran. Pemilihan topik, pengembangan 

permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat 

diukur. Persoalan validitas. Faktor-faktor yang 

menentukan validitas. Jenis-jenis validitas. 

Kriteria validitas. Prosedur validitas. Persoalan 

reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan 

reliabilitas. Persoalan penetapan norma 

pengukuran. Metode observasi. Metode 

Kuesioner. Metode interviu. Metodologi statistik 

bagian deskriptif. Metodologi statistik bagian 

inferensial. Metode eksperimen. 

4.2.3 Mempresentasikan hasil 

pengembangan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam secara 

inter atau multidisipliner 

dalam kegiatan seminar secara 

logis, kritis, sistematis, 

inovatif dan kreatif 

Desiminasi melalui seminar nasional, 

internasional, proceding, jurnal terakreditasi 

maupun belum terakreditasi, buku, media massa 

4.2.4 Melaksanakan penelitian dan 

menyusun tesis bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam secara 

inter atau multidisipliner 

dalam bentuk ujian tesis 

dengan mengikuti kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah. 

Praktik menyusun tesis dan mempublikasikan 

melalui jurnal atau buku. Pedoman penulisan 

tesis. Ujian tesis. 

4.2.5 Memublikasikan karya ilmiah 

hasil penelitian bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islamsecara 

inter atau multidisipliner 

dalam jurnal nasional 

Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan  

argumen anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau 

literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda.  Membuka  dan  menutup 

artikel      anda.      Memberi,      menerima,     dan 
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 terakreditasi dengan 

mengikuti kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah. 

menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 

anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel 

anda. 

4.2.6 Memublikasikan karya ilmiah 

hasil penelitian bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

pendidikan dasar Islam secara 

inter atau multidisipliner 

dalam forum internasional 

dengan mengikuti kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah. 

Format jurnal internasional: Praktik desain 

rencana anda untuk menulis. MenyamDIkan 

artikel anda. Memajukan argumen anda. Memilih 

sebuah jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan bukti 

anda. Membuka dan menutup artikel anda. 

Memberi, menerima, dan menggunakan umpan 

balik. Mengedit kalimat anda. Mengemas artikel 

anda. Mengirim atikel anda. 

4.2.7 Menyusun dan memvalidasi 

instrumen yang kreatif dan 

inovatif untuk memecahkan 

permasalahan pendidikan di 

madrasah ibtidaiyah secara 

inter atau multidisipliner 

melalui pengembangan 

pengetahuan dan keahlian. 

Menyusun validitas. Tipe pengukuran validitas 

(Validitas Kriteria, Validitas konsep, Validasi isi). 

Validation Life Cycle (Plan, Specification atau 

Design, Test, Deploy, Maintain atau Validated 

State, Retire). Macam-macam Validitas 

(Concurrent validity, construct validity, face 

validity, factorial validity, empirical validity, 

intrinsic validity, predictive validity, content 

validity, curricular validity) 

4.2.8 Mampu menyelesaikan 

permasalahan di madrasah 

ibtidaiyah secara inter atau 

multidisipliner melalui 

pemikiran secara logis, kritis, 

sistematis, inovatif dankreatif. 

Mempraktikkan filosofi kepemimpinan. Definisi, 

konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran 

dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan 

beberapa kasus aktual kepemimpinan. Konsep 

dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon 

keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan 

keputusan. 

4.2.9 Menyusun ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik tentang pendidikan 

dasar Islam dalam bentuk 

karya ilmiah sesuai etika 

akademik. 

Menyusun karya ilmiah Teori pendidikan. 

Genealogi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan 

(Membahasa masalah-masalah pendidikan dalam 

dunia empiris yang bersifat fundamental). Sistem 

pendidikan nasional. Fungsi dan peran lembaga 

pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup. 

Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. 

Demokrasi  pendidikan.  Aliran-aliran pendidikan. 

Permasalahan     pendidikan.     Pendidikan     dan 
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  pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 

Yuridis Pendidikan. 

4.2.10 Mengomunikasikan ide, hasil 

pemikiran, dan argumen 

saintifik tentang pendidikan 

dasar Islam kepada 

masyarakat dalam berbagai 

media sesuai etika akademik 

Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan  

argumen anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau 

literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup 

artikel anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 

anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel 

anda. 

4.2.11 Mengidentifikasi bidang 

keilmuan yang akan diteliti 

dalam tesis dengan 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin berdasarkan 

kajian jurnal ilmiah terindeks. 

Klinik pendidikan untuk mengkaji jurnal ilmiah 

terindeks. 

4.2.12 Mampu memposisikan obyek 

penelitian tesis dalam suatu 

peta penelitian dengan 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin berdasarkan 

hasil identifikasi kajian jurnal 

ilmiah terindeks. 

Review jurnal ilmiah bidang pendidikan dasar 

yang terakreditasi 

4.2.13 Mampu mengambil keputusan 

yang humanis dalam konteks 

menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

berdasarkan kajian analisis 

atau eksperimental terhadap 

informasi dan data tentang 

pendidikan di madrasah 

ibtidaiyah. 

Mempraktikkan filosofi kepemimpinan. Definisi, 

konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran 

dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan 

beberapa kasus aktual kepemimpinan. Konsep 

dasar pengambilan keputusan. Aplikasi pohon 

keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan 

keputusan. 

4.2.14 Mampu mengelola, 

mengembangkan, dan 

memelihara jaringan dalam 

bentuk laporan praktik 

pembelajaran melalui 

kolaborasi dengan kolega dan 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan) . Pentingnya membangun kemitraan. 

Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 

langkah-langkah membangun kemitraan. 
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 sejawat di dalam lembaga.  

4.2.15 Mampu mengelola, 

mengembangkan dan 

memelihara jaringan dalam 

bentuk laporan praktik 

pembelajaran melalui 

kolaborasi dengan komunitas 

pendidikan dasar Islam 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan) . Pentingnya membangun kemitraan. 

Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 

langkah-langkah membangun kemitraan. 

4.2.16 Mengidentifikasi kasus 

pendidikan di madrasah 

ibtidaiyah, merancang 

pemecahan kasus, dan 

melaporkan secara mandiri 

berdasarkan pengalaman 

lapangan. 

Mengidentifikasi tantangan pendidikan nasional. 

Tantangan mutu guru. Kompetensi guru. 

Kesejahteraan guru. Pembinaan guru. Otonomi 

daerah. Penempatan guru daerah terpencil. 

Inovasi tentang profil guru. Kode etik guru. 

4.2.17 Mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data 

hasil kajian dan penelitian 

dalam rangka menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi. 

Praktik publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional 

dan Internasional. Jelajah jurnal Nasional yang 

teraktreditasi, 

4.2.18 Terampil dalam 

mengidentifikasi potensi dan 

mengembangkan nilai-nilai 

yang diperoleh siswa melalui 

mekanisme pembelajaran. 

Praktik evaluasi (Autentik Assesment): 

Mempraktikkan pengukuran, penilaian, evaluasi. 

Tujuan, fungsi, prinsip, objek-subjek, etika dan 

karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi 

pembelajaran, dan standar penilaian Kurikulum 

2013. Ranah Kognitif, Ranah Psikomotorik dan 

Afektif (taksonomi bloom) dalam  Pembelajaran 

di MI. penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. tes 

obyektif dan tes uraian. Menyusun kisi-kisi 

instrumen tes (pilihan ganda, isian singkat, esai). 

Pembuatan soal pilihan ganda dan esai. Teknik 

penilaian non tes (lembar observasi, daftar cek, 

angket, pedoman wawancara, skala sikap, 

penilaian   antar   teman,   proyek,   portofolio dan 

jurnal dll). Teknik analisis instrumen tes (Analisis 
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  konstruk, Isi dan Empirik). Daya beda, tingkat 

kesukaran, penyebaran jawaban, validitas, 

reliabilitas dll.. Cara menentukan KKM. Tindak 

lanjut hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak 

lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

4.2.19 Terampil mengembangkan 

peran materi mapel pokok di 

pendidikan dasar sebagai alat 

pendidikan. 

Praktik mengembangkan BI: (Konseptual dan 

teori mendengarkan. berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan 

memahami beragam wacana lisan. Konsep dasar 

dan teori berbicara. Membandingkan berbagai 

jenis, tingkatan, dan strategi berbicara. Terampil 

berbicara bahasa Indonesia baik monolog maupun 

dialog. Konsep dasar dan teori membaca. 

Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami 

teks bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau 

teknik yang tepat. Konsep dasar dan teori 

menulis. Memahami berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola 

matematika, Operasi hitung bilangan cacah, 

bilangan bulat, bilangan pecahan, geometri: 

bangun datar dan bangun ruang, satuan dan 

ukuran, peluang dan statistik, akar dan pangkat 

bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat 

cartesius, dan persamaan garis, pengenalan 

Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, Logika 

matematika, Aritmatika modular, Hakikat 

Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen  dan 

Penarikan Akar. Barisan dan Deret. Geometri dan 

Pengukuran. Simetris dan Kesebangunan. 

Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). IPA: 

(Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, 

sikap, dan produk). Klasifikasi Makhluk Hidup 

(Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, 

organ,    sistem   organ,    organisme),  Morfologi, 

Anatomi  dan  Fisiologi  untuk  Tumbuhan tingkat 
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  tinggi. Sistem Metabolisme manusia (sistem 

syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, 

hormon). Ekologi (Ekosistem, adaptasi, seleksi 

alam, evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup 

dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & pengukuran. 

Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi dan 

perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu 

& kalor. Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat- 

alat optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata 

surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi 

Makhluk Hidup (fisiologi manusia, Tumbuhan & 

hewan). IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar 

Belakang Lahirnya IPS. Kajian IPS: Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup 

Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, 

zaman islam, zaman penjajahan, zaman revolusi, 

zaman kemerdekaan, zaman orde lama, orde baru, 

zaman reformasi. Geografi: letak indonesia, 

kenampakan alam, sumber daya alam, Ekonomi: 

sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma 

sosial, lembaga sosial, kebudayaan (nasional dan 

lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian, 

sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial dan 

kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. IPS 

sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian 

Sosial (Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu- 

Ilmu Sosial. Fakta, Konsep, dan Generalisasi. 

Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. Sejarah. 

Geografi. Ekonomi dan Koperasi. Sosiologi. 

Antropologi. Politik Psikologi Sosial). PKN: 

(Pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam  perbedaan.  Hak  dan  kewajiban  di rumah 

dan    sekolah.    Bergotong    royong    dan   cinta 
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  lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). 

4.2.20 Terampil mengembangkan 

media menjadi sasaran untuk 

memudahkan & memperjelas 

pemahaman. 

Praktik menjelaskan materi menggunakan 

Software Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, 

Microsoft Excell, HTML 5, Lectora, Adobe Flash 

CS 6, Macromedia 

4.2.21 Terampil mengembangkan 

instrumen evaluasi yang dapat 

mengukur caDIan pendidikan. 

Mempraktikkan penyusunan instrumen evaluasi 

capaian pendidikan 

4.2.22 Mengaplikasikan teknologi 

informasi untuk kepentingan 

pembelajaran, penelitian, 

akses ilmu pengetahuan. 

Praktik PPL dengan pemanfaatan teknologi 

informasi 

4.2.23 Menulis karya ilmiah pada 

jurnal reputasi terakreditasi 

nasional & internasional. 

Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan  

argumen anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau 

literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup 

artikel anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 

anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel 

anda. 

4.2.24 Terampil mempresentasikan 

karya ilmiah bidang 

pendidikan dasar islam 

kepada khalayak luas. 

Seminar, desiminasi, publikasi ilmiah, jurnal 

4.2.25 Terampil menganalisis bidang 

pendidikan dasar islam 

Analisis data: Memfokuskan dan membatasi 

aktivitas pengumpulan data yang terurai pada 

membangun kerangka konseptual, merumuskan 

masalah  penelitian,   penarikan  kesimpulan  juga 

pemilihan  sampel  dan  membatasi  pengumpulan 
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  data, dan instrumen. Analisis selama 

pengumpulan data yang memuat lembar ringkas 

kontrak, kode dan pengkodean, pembuatan kode 

pola, membuat memo, pertemuan analisis situs, 

serta ringkasan situs sementara. analisis di dalam 

situs yang berisi bagan konteks, matriks daftar 

cek, masalah yang tertata waktunya, matriks 

peranan tertata, matriks gerombol konseptual, 

matriks pengaruh, matriks dinamika situs, 

memasuki peristiwa dalam daftar, jaringan kausal, 

serta membuat dan penguji prediksi. 

4.2.26 Terampil memecahkan 

masalah yang dihadapi 

masyarakat terkait dengan 

bidang pendidikan dasar. 

Isu-isu pendidikan dasar Islam, masalah-masalah 

pendidikan dasar Islam. 
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6. Menentukan Keluasan & Kedalaman Serta Menghitung Bobot SKS dan 

Memberi Label Pada Mata Kuliah 

 

Tabel 18. Perhitungan SKS Per Mata Kuliah Prodi PGMI S2 
 

No 
Kode 

Warna 

 

Nama Mata Kuliah 

 

Keluasan 
Kedala 

man 

 

Beban 

SKS 

Sement 

ara 

 

SKS 

 
1 

  
Media Pembelajaran 

 
9 

 
3 

 
27 

 
1.50 

 
2 

 
2 

  
Tesis 

 
25 

 
5 

 
125 

 
6.94 

 
6 

 
3 

 Publikasi Jurnal dan 
Seminar 

 
9 

 
3 

 
27 

 
1.50 

 
2 

 
 

4 

 Desain Penelitian & 

Penulisan Karya 
Ilmiah 

 
 

16 

 
 

3 

 
 

48 

 
 

2.67 

 
 

3 

 
5 

  
Instrumen Penelitian 

 
13 

 
4 

 
52 

 
2.89 

 
3 

 
6 

 Ilmu Pendidikan 
Dasar Islam 

 
15 

 
3 

 
45 

 
2.50 

 
3 

 
 

7 

 Leadership dan 

Kebijakan 

Pendidikan 

 
 

20 

 
 

3 

 
 

60 

 
 

3.33 

 
 

3 

 
 

8 

 Review Materi PGMI 

di Jurnal Nasional & 
International 

 
 

17 

 
 

4 

 
 

68 

 
 

3.78 

 
 

4 

 
9 

 Pedagogi & Ekologi 
Kelas 

 
9 

 
3 

 
27 

 
1.50 

 
2 

 

10 
  

Tematik 
 

19 
 

4 
 

76 
 

4.22 
 

4 

 
11 

  
Analisis Data 

 
33 

 
2 

 
66 

 
3.67 

 
4 

 
12 

  
Autentik Assasment 

 
9 

 
3 

 
27 

 
1.50 

 
2 

 648 36 38 



 

 

7. Menitipkan Soft Skill Pada Mata Kuliah 

 

Tabel 19. Soft Skill Mata Kuliah S2 (Terdapat dalam lampiran) 

 

 

 

 
NO 

 

 

 

 
MATAKULIAH 

 

 

 

 
sks 

 

 
1.1 Bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa 

danmampu 

menunjukkansikap 

religius; 

 

1.2 Menjunjung tinggi 

nilaikemanusiaan 

dalammenjalankan 

tugas berdasarkan 

agama,moral, dan 

etika; 

1.3 Berkontribusidalam 

peningkatanmutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, 

dankemajuan 

peradabanberdasarkan 

Pancasila; 

 
1.4 Berperansebagai 

warga negara yang 

bangga    dancinta   tanah 

air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawabpada 

negara danbangsa; 

 
1.5 Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atautemuan 

orisinalorang lain; 

 

 
1.6 Bekerja sama dan 

memilikikepekaan 

sosialserta kepedulian 

terhadapmasyarakat 

danlingkungan; 

 

 
1.7 Taat hukumdan 

disiplindalam 

kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

 

 
1.8 Menginternalisasi 

nilai, norma, danetika 

akademik; 

 

 
1.9 Menunjukkansikap 

bertanggungjawabatas 

pekerjaandibidang 

keahliannya secara 

mandiri; 

 

 

1.10 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

 

 

 
1.11 Menjunjung tinggidan 

menginternalisasinilai-nilaietika 

keislaman; 

 
1.12 Bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap 

nilai-nilaiakademik 

yaitukejujuran, 

kebebasandanotonomi 

akademik yang 

diembanya; 

 

1.13 Menampilkandiri 

sebagaipribadiyang 

jujur, berakhlak mulia, 

danteladanbagi 

peserta didik dan 

masyarakat; 

 
1.14 Menampilkandiri 

sebagaipribadiyang 

mantap, stabil, dewasa, 

arif danberwibawa 

serta berkemampuan 

adaptasisecara baik di 

tempat tugas; 

 
1.15 Bersikapinklusif, 

bertindak obyektif dantidak 

deskriminatif berdasarkan 

pertimbanganjenis kelamin, 

agama, ras, kondisifisik, latar 

belakang keluarga danstatus 

sosialekonomi; 

 

 
1.16 Menunjukkanetos 

kerja, tanggung jawab, 

rasa bangga dancinta 

menjadipendidik, dan 

percaya diri; 

 

1.17 Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawabatas 

pekerjaandibidang 

PendidikanGuruKelas 

MI/SD secara mandiri; 

1.18 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangandan 

kewirausahaandalam 

pembelajaranbidang 

GuruKelas MI/SD 

(bidang kajianBahasa 

Indonesia,        Matematika, 

IPA, IPS, PKndanPAI 

 

 

 

 
TOTAL 

1 Media Pembelajaran 2 
                 

1 
 

1 

2 Tesis 6 
          

1 
     

1 
 

2 

3 Publikasi Jurnal dan Seminar 2 
        

1 
        

 

1 

 
4 

Desain Penelitian & Penulisan Karya 

Ilmiah 

 
3 

        

1 

        
 

1 

5 Instrumen Penelitian 3 
           

1 
      

1 

6 Ilmu Pendidikan Dasar Islam 3 
          

1 
     

1 
 

2 

7 Leadership dan Kebijakan Pendidikan 3 
   

1 
            

1 
 

2 

 
8 

ReviewMateri PDI di Jurnal Nasional & 

International 

 
4 

               

1 1 

 

2 

9 Pedagogi & Ekologi Kelas 2 
               

1 
 

 

1 

10 Tematik 4 
 

1 
               

 

1 

11 Analisis Data 4 
            

1 
    

 

1 

12 Autentik Assasment 2 
          

1 
       

1 
 

TOTAL 38 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 2 
 

1 
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8. Struktur Kurikulum 

 

Tabel 20. Struktur Kurikulum Prodi PGMI S2 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 

Pemantapan 

Kompetensi 

Pengembangan 

Kepribadian 

Pengembangan 

Penelitian 

Pengembangan 

Kemampuan 

15 SKS 10 SKS 6 SKS 6 SKS 

Ilmu 

Pendidikan 

Dasar Islam (3) 

Desain Penelitian & 

Penulisan Karya 

Ilmiah (3) 

 

Analisis Data (4) 

 

Tesis (6) 

Pedagogi & 

Ekologi Kelas 
(2) 

Instrumen 

Penelitian (3) 

Publikasi Jurnal 

dan Seminar (2) 

 

Tematik (4) 
Autentik Assasment 

(2) 

  

Leadership dan 

Kebijakan 

Pendidikan (3) 

Review Materi 

PGMI di Jurnal 

Nasional & 

International (4) 

  

Media 

Pembelajaran 

(2) 

   



Page | 203 
 

9. Deskripsi Matakuliah 

 

Tabel 21. Deskripsi Mata Kuliah Prodi PGMI S2 

No Mata Kuliah Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Media 

Pembelajaran 

(2 SKS) 

 

1.8, 2.2.1, 4.2.1 

 

 

 
 

1.8 

Aqidah Ahlak: Akidah-Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 

Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1 

Hakikat Media Pembelajara MI (Landasan filosofis dan teori 

penggunan media, pengertian media, ciri-ciri media). 
Perkembangan media Pembelajaran MI 

(fungsi Media Pembelajara MI dan Manfaat Media Pembelajara 

MI). Jenis dan Karakteristik Media Pembelajara MI. Pengembagan 

Media Model ADDIE, ASSURE. Teori Model-Model 

Pengembangan (Dick and cery). Penggunaan Media Berbasis 

Manusia. Penggunaan Media Berbasis Cetakan (konsitensi, format, 

daya tarik, organisasi, ukuran huruf dan penggunaan spasi kosong). 

Mengenal bentuk-bentuk Artikel Jurnal, Buku Teks Handout, 

Modul, LKS. Pemanfaatan Program Media Pembelajara MI (soft 

Tech). Isu-isu dan contoh kasus penggunan media Pembelajaran 

MI. Pemilihan media (Media Jadi dan Media Rancangan, Dasar 

Pertimbangaan Pemilihan Media). Kriteria dan Model atau 

Prosedur pemilihan Media Pembelajara MI. Pengembangan Media 

Pembelajara MI. Meyusun Rancangan atau Design Film atau 

Video PKn. Menyusun Naskah Film atau Video PKn. Membuat 

Media Pembelajara MI Film atau Video PKn. 

 

 

 

 

 
 

4.2.1 

Pendalaman atau pengembangan materi BI: (Konseptual dan teori 

mendengarkan. berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

mendengarkan. Mendengarkan dan memahami beragam wacana 

lisan. Konsep dasar dan teori berbicara. Membandingkan berbagai 

jenis, tingkatan, dan strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa 

Indonesia baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Mahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami teks bacaan bahasa 

Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. Konsep dasar dan 

teori menulis. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya tulis). MTK: 

(Pengenalan pola matematika, Operasi hitung bilangan cacah, 

bilangan  bulat,  bilangan  pecahan,   geometri:  bangun  datar   dan 
bangun ruang,  satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan 
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  pangkat bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 

dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, Hakikat 

Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. Relasi dan 

Fungsi. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan 

dan Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan Kesebangunan. 

Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 

(sains sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). Klasifikasi 

Makhluk Hidup (Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem 

organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia (sistem 

syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, peredaran darah, 

ekskresi, indra, reproduksi, hormon). Ekologi  (Ekosistem, 

adaptasi, seleksi alam,evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup 

dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, 

satuan & pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. Bunyi 

& cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi & alam semesta 

(Sistem tata surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi 

Makhluk Hidup (fisiologi manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: 

(Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian 

IPS: Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, zaman 

penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: letak indonesia, 

kenampakan alam, sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga sosial, kebudayaan 

(nasional dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

ekonomi dan mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. 

IPS sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. 

Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. Sosiologi. Antropologi. 

Politik Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai-nilai pancasila, 

nilai-nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. 

Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan 

rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah 

dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu 

tingkat daerah dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 
keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. 
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  Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran politik luar 

negeri Indonesia dalam era globalisasi). DI: Asal Usul Fikih, 

Sumber Fiqih dan Ushul Fikih, Sejarah Fikih dan Ushul Fikih, 

Thaharah, Macam-macam Sumber Hukum Islam, Maqasyidul 

Syariah, Kaidah Fikiah, Kaidah Ushul Fikih. Fikih Ibadah ( 

Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, Haji). Muamalah (Jual Beli). 

Munakahat. Mawaris. Jinayat. Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya: Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah 

dan Sifat Mukhal Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari 

Kiamat, Rasul, Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela,  Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul 

atau Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Definisi Akhidah Akhlak. Fungsi Akidah Akhlaq. Rukun Iman. 

Perilaku terpuji. Sifat wajib Allah Swt. Asmaul khusna. Sifat jaiz 

Allah Swt. Malaikat dan tugasnya. Kitab-kitab Allah S.W.T. 

Rasul-rasul Allah S.W.T. Hari Akhir. Menghindari akhlak tercela. 

Meyakini adanya Qodha dan Qodar. Kisah Teladan anak dan orang 

tua dalam Al-Qur’an. Surah al-Fâtihah. al-Nâs. al-Falaq. al- 

Ikhlâsh. al-Lahab. al-Nashr. al-Kâfirûn. al-Kawtsar. al-Mâ’ûn. al- 

Quraysy. al-Fîl. al-Humazah. al-‘Ashr. al-Takâtsur. al-Qâri’ah. al- 

‘Âdiyât. al-Zalzalah. al-Bayyinah. al-Qadr. al-‘Alaq. al-Tîn. al- 

Insyirah. al-Dhuhâ. Pemahaman Hadis terdiri dari minimal 10 

Hadis secara tematik yaitu: kebersihan. Niat. Menghormati. Orang 

tua. Persaudaraan. Silaturahim. Takwa. Menyayangi anak yatim. 

Salat berjamaah. Ciri-ciri orang munafik. Amal salih. (Ruang 

Lingkup SKI, Sejarah Islam pada masa Pra Islam, Sejarah Islam 

pada masa Kenabian, Sejarah Islam pada masa Sahabat, Masa 

Umayyah dan Abbasyiah. Sejarah Arab Pra- Islam: (Kondisi 

Geografis & Asal Usul Masyarakat Arab) (Kondisi Sosial 

Keagaaman, Sosial-ekonomi & Peradaban Arab Pra-Islam). 

Sejarah Hidup dan Perjuangan Nabi Muhammad SAW: (Sejarah 

Kelahiran Nabi, Periode Makkah, Periode Madinah). Sejarah 

Khulafa ar-Rasyidun: Periode Khalifah Abu Bakar (Biografi, 

Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Umar ibn Khaththab (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). Periode Khalifah Ustman ibn Affan (Biografi, 

Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan Kekhalifahan). Periode Khalifah 

Ali ibn Abi Thalib (Biografi, Suksesi Kekhalifahan, Kebijakan 

Kekhalifahan). SejarahPeradaban Islam Periode Dinasti Umayyah 

& Abbasiyah: Periode Dinasti Umayyah (Sejarah Berdirinya, 

Silsilah Dinasti, Masa Kejayaan, Masa Kemunduran). Periode 

Dinasti Abbasiyah (Sejarah Berdirinya, Silsilah Dinasti, Masa 

Kejayaan, Masa Kemunduran). Sejarah Peradaban Islam di 

Indonesia: Perkembangan Peradaban Islam di Indonesia. 
Perkembangan Peradaban islam di Lombok (Lokal). 

2 Tesis (6 SKS) 1.11, 1.17, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.2, 4.2.2 
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1.11 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 
Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

 
1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

syarat profesi guru. organisasi profesi guru. Kode etik profesi guru. 

kompetensi guru. upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan. 

 

 

 

 

 
2.2.2 

Metode penelitian: Manusia dan masalahnya. Riset dan tujuannya. 

Jenis-jenis riset. Perkembangan metodologi riset. Riset dan esensi 

berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam riset. Jalan dan 

cara untuk memperoleh kebenaran. Pemilihan topik, 

pengembangan permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat diukur. Persoalan 

validitas. Faktor-faktor yang menentukan validitas. Jenis-jenis 

validitas. Kriteria validitas. Prosedur validitas. Persoalan 

reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan reliabilitas. Persoalan 

penetapan norma pengukuran. Metode observasi. Metode 

Kuesioner. Metode interviu. Metodologi statistik bagian deskriptif. 
Metodologi statistik bagian inferensial. Metode eksperimen. 

 

 

 

 

 

 
2.2.3 

Pengertian Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi. Tujuan, 

fungsi, prinsip, objek-subjek, etika dan karakteristik instrumen 

evaluasi. Prinsip evaluasi pembelajaran, dan standar penilaian 

Kurikulum 2013. Ranah Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif 

(taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di MI. penyusunan 

indikator dari Kompetensi Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. 

Tes obyektif dan tes uraian. Menyusun kisi-kisi instrumen tes 

(pilihan ganda, isian singkat, esai). Pembuatan soal pilihan ganda 

dan esai. Teknik penilaian non tes (lembar observasi, daftar cek, 

angket, pedoman wawancara, skala sikap, penilaian antar teman, 

proyek, portofolio dan jurnal dll). Teknik analisis instrumen tes 

(Analisis konstruk, Isi dan Empirik). Daya beda, tingkat  

kesukaran, penyebaran jawaban, validitas, reliabilitas dll.. Cara 

menentukan KKM. Tindak lanjut hasil evaluasi (Pengayaan, 
remidi, tindak lanjut untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 

 

 

3.2.2 

Mempraktikkan validitas. Jenis validitas (Validitas Kriteria, 

Validitas konsep, Validasi isi). Siklus Hidup Validasi (Rencana, 

Spesifikasi atau Desain, Uji, Deploy, Maintain atau Validated 

State, Retire). Macam-macam Validitas (validitas konkurensi, 

validitas konstruk, validitas wajah, validitas faktorial, validitas 
empiris, validitas intrinsik, validitas prediktif, validitas konten, 

keabsahan kurikuler). 
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4.2.2 

Mempraktikkan metode penelitian: Manusia dan masalahnya. Riset 

dan tujuannya. Jenis-jenis riset. Perkembangan metodologi riset. 

Riset dan esensi berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam 

riset. Jalan dan cara untuk memperoleh kebenaran. Pemilihan 

topik, pengembangan permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat diukur. Persoalan 

validitas. Faktor-faktor yang menentukan validitas. Jenis-jenis 

validitas. Kriteria validitas. Prosedur validitas. Persoalan 

reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan reliabilitas. Persoalan 

penetapan norma pengukuran. Metode observasi. Metode 

Kuesioner. Metode interviu. Metodologi statistik bagian deskriptif. 
Metodologi statistik bagian inferensial. Metode eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Publikasi 

Jurnal dan 

Seminar 
(2 SKS) 

 
1.9, 2.2.6, 3.2.3, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.23 

 

 

1.9 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

 

 

 
2.2.6 

Format jurnal internasional: Mendesain rencana anda untuk 

menulis. Menyampaikan artikel anda. Memajukan argumen anda. 

Memilih sebuah jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan bukti anda. Membuka dan 

menutup artikel anda. Memberi, menerima, dan menggunakan 

umpan balik. Mengedit kalimat anda. Mengemas artikel anda. 

Mengirim atikel anda. Traslitor Bahasa. Grammar, Teknik 
Traslitor menggunakan software. 

 

 

 
3.2.3 

Mempraktikkan teori pendidikan. Genealogi ilmu pendidikan. Ilmu 

pendidikan (Membahasa masalah-masalah pendidikan dalam dunia 

empiris yang bersifat fundamental). Sistem pendidikan nasional. 

Fungsi dan peran lembaga pendidikan. Konsep pendidikan seumur 

hidup. Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. 

Demokrasi pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. Permasalahan 

pendidikan. Pendidikan dan pembangunan. Landasan hukum dan 
Landasan Yuridis Pendidikan. 

 
3.2.6 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan) . Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan prinsip membangun 

kemitraan, Strategi dan langkah-langkah membangun kemitraan. 

 

4.2.3 
Desiminasi melalui seminar nasional, internasional, proceding, 

jurnal terakreditasi maupun belum terakreditasi, buku, media 
massa. 

 

 
4.2.6 

Format jurnal internasional: Praktik desain rencana anda untuk 

menulis. MenyamDIkan artikel anda. Memajukan argumen anda. 

Memilih sebuah jurnal. Meninjau literatur yang relevan. 

Menguatkan struktur anda. Menyajikan bukti anda. Membuka dan 
menutup artikel anda. Memberi, menerima, dan menggunakan 

umpan  balik.  Mengedit  kalimat  anda.  Mengemas  artikel  anda. 
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  Mengirim atikel anda. 

 

 
4.2.23 

Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan 

artikel anda. Memajukan argumen anda. Memilih sebuah jurnal. 

Meninjau literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup artikel anda. 
Memberi, menerima, dan menggunakan umpan balik. Mengedit 

kalimat anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

Desain 

Penelitian & 

Penulisan 

Karya Ilmiah 

(3 SKS) 

 
 

1.9, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.4, 4.2.5 

 
1.9 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

syarat profesi guru. organisasi profesi guru. Kode etik profesi guru. 

kompetensi guru. upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

 
2.2.4 

Kajian teori: Peengertian teori dalam penelitian. Macam-macam 

teori penelitian. Peran dan fungsi teori dalam penelitian. Langkah- 

langkah dalam menyusun kajian teori. Model-model pengutipan 
dalam penelitian. 

 

 
2.2.5 

Mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan artikel 

anda. Memajukan argumen anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau 

literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. Menyajikan 

bukti anda. Membuka dan menutup artikel anda. Memberi, 

menerima, dan menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 
anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

 

 

3.2.4 

Penelitian desain pendidikan. Menuju studi desain yang produktif. 

Desain penelitian dari perspektif desain pembelajaran. Desain 

penelitian dari perspektif teknologi. Desain penelitian dari 

perspektif kurikulum. Menilai kualitas proposal penelitian desain: 

beberapa perspektif filosofis. Menyeimbangkan inovasi dan risiko: 

menilai proposal penelitian desain. Kriteria kualitas untuk 

penelitian desain: bukti dan komitmen. Dari penelitian desain 

untuk dampak skala besar: penelitian teknik di bidang pendidikan. 
Penelitian desain pendidikan: nilai varietas. 

 

 

3.2.5 

Mempraktikkan Filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar 

pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus 

aktual kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. 

Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

4.2.4 
Praktik menyusun tesis dan mempublikasikan melalui jurnal atau 
buku. Pedoman penulisan tesis. Ujian tesis. 

 

4.2.5 
Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan 

artikel  anda.  Memajukan argumen anda.  Memilih sebuah  jurnal. 
Meninjau   literatur   yang   relevan.   Menguatkan   struktur  anda. 
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  Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup artikel anda. 

Memberi, menerima, dan menggunakan umpan balik. Mengedit 
kalimat anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Instrumen 

Penelitian (3 

SKS) 

 
1.12, 2.2.7, 3.2.7, 4.2.7 

 

 

 

1.12 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 
Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 

Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

 

 

2.2.7 

Teori validitas. Tipe pengukuran validitas (Validitas Kriteria, 

Validitas konsep, Validasi isi). Validitas siklus kehidupan 

(Perencanaan,, spesifikasi atau rancangan, tes, persebaran, 

pemeliharaan atau kevalidan tanggal, pemberhentian atau pensiun). 

Macam-macam Validitas (validitas persetujuan, validitas pendiri, 
validitas tantangan, validitas faktor, validitas empiris, validitas 

intrinsik, validitas prediktif, validitas isi, validitas kurikulum). 

 

 
3.2.7 

Mengembangkan model pembelajaran pengajaran laboratorium 

yang efektif. Pengajaran kelompok kecil yang efektif (Studi, 

sasaran Tho, Pemasyarakatan, Metoda dan Keterampilan 

pengajaran kelompok kecil, Mempersiapkan pengajaran kelompok 

kecil, Mengevaluasi pengajaran kelompok kecil). Keterampilan 

mengajar. Penelitian yang efektif dan pengawasan proyek. 

4.2.21 
Mempraktikkan penyusunan instrumen evaluasi capaian 
pendidikan. 

 

 
4.2.7 

Menyusun validitas. Jenis validitas (Validitas Kriteria, Validitas 

konsep, Validasi isi). Siklus Hidup Validasi (Rencana, Spesifikasi 

atau Desain, Uji, Deploy, Maintain atau Validated State, Retire). 

Macam-macam Validitas (validitas konkurensi, validitas konstruk, 
validitas wajah, validitas faktorial, validitas empiris, validitas 

intrinsik, validitas prediktif, validitas konten, keabsahan kurikuler). 

 

 

 

 

 
6 

Ilmu 

Pendidikan 

Dasar Islam (3 

SKS) 

 
1.11, 1.17, 2.2.9, 4.2.9 

 

 

 
1.11 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan  Akidah.  Ruang  Lingkup  Akhlak.  Dasar-dasar Akhlak. 
Karakteristik dan Urgensi  Akhlak dalam  Ajaran Islam. Perbedaan 
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  Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

 
1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

 

 

 

 

2.2.9 

Pengertian penelitian perencanaan pendidikan. Tujuan desain 

pembelajaran yang produktif. Desain penelitian dari desain 

perspektif pembelajaran. Desain penelitian dari sudut pandang 

teknologi. Desain penelitian dari sudut pandang kurikulum, 

penilaian kualitas dari proposal penelitian: beberapa sudut pandang 

filosofis. Menyeimbangkan resiko dan temuan: desain penilaian 

proposal penelitian. Kriteria kualitas untuk desain penelitian: bukti 

dan perjanjian. Dari desain penelitian untuk pengaruh skala besar. 

Dari desain penelitian untuk skala besar. Teknik penelitian dalam 

pendidikan. Desain penelitian pendidikan: penilaian yang 
bermacam-macam. 

 

 

 

4.2.9 

Menyusun karya ilmiah Teori pendidikan. Genealogi ilmu 

pendidikan. Ilmu pendidikan (Membahasa masalah-masalah 

pendidikan dalam dunia empiris yang bersifat fundamental). 

Sistem pendidikan nasional. Fungsi dan peran lembaga pendidikan. 

Konsep pendidikan seumur hidup. Peran keluarga dan masyarakat 

dalam pendidikan. Demokrasi pendidikan. Aliran-aliran 

pendidikan. Permasalahan pendidikan. Pendidikan dan 

pembangunan. Landasan hukum dan Landasan Yuridis 
Pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Leadership 

dan Kebijakan 

Pendidikan 
(3 SKS) 

 
1.13, 1.16, 2.2.10, 2.2.13 4.2.10, 4.2.13 

 

 

 

 

 

 
1.4 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). 

Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di 

rumah dan sekolah. Bergotong royong dan cinta lingkungan. 

Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumpah 

pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga sebagai 

bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sikap 

terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah 

dan pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai keputusan 

bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. Peran 

Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga 

negara Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. Ketahanan 
nasional. 

 
1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 
guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 
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2.2.10 

Filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar pemimpin dan 

kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual 

kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. Aplikasi 

pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan keputusan. 
Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 
2.2.13 

Konsep dasar analisis kebijakan (Hakekat kebijakan, Kebijakan 

pendidikan sebagai kebijakan publik, Proses pembuatan 

kebijakan). Studi analisis kebijakan (Karakteristik studi analisis 

kebijakan, Analisis kebijakan sebagai diskursus, Ragam teknik 

analisis kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, Skenario 

analisis kebijakan). Studi analisis kebijakan pendidikan (Kerangka 

berpikir studi analisis kebijakan pendidikan, Perspektif dalam 

analisis kebijakan pendidikan). Studi pendidikan Islam. Konsep 

school governance. Konsep akuntabilitas. Program dan indikator 

pendidikan dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan tantangan 

globalisasi bagi pendidikan. Kasus kebijakan beberapa negara di 
dunia. Metode analisis kebijakan. Jenis-jenis tindakan kebijakan. 

Monitoring dan Evaluasi kebijakan. 

 

 
4.2.10 

Praktik mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan 

artikel anda. Memajukan argumen anda. Memilih sebuah jurnal. 

Meninjau literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup artikel anda. 

Memberi, menerima, dan menggunakan umpan balik. Mengedit 
kalimat anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

 

 

4.2.13 

Mempraktikkan filosofi kepemimpinan. definisi, konsep dasar 

pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus 

aktual kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. 
Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Review Materi 

PGMI di 

Jurnal 

Nasional & 

International 
(4 SKS) 

 

 
1.16, 1.17, 2.2.8, 3.2.8, 4.2.8 

 
1.16 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

 
1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

2.2.8 
Teori  pendidikan.  Genealogi  ilmu  pendidikan.  Ilmu  pendidikan 
(Membahasa  masalah-masalah  pendidikan  dalam  dunia   empiris 
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  yang bersifat fundamental). Sistem pendidikan nasional. Fungsi 

dan peran lembaga pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup. 

Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Demokrasi 

pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. Permasalahan pendidikan. 

Pendidikan dan pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 
Yuridis Pendidikan. 

 

2.2.12 

Publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan Internasional. Jelajah 

jurnal Nasional yang teraktreditasi, menyusun buku hasil 

penelitian. 

3.2.8 
Mempraktikkan publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan 
Internasional. Jelajah jurnal Nasional yang teraktreditasi. 

 

 

4.2.8 

Mempraktikkan filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar 

pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus 

aktual kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. 

Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 
 4.2.12 Review jurnal ilmiah bidang pendidikan dasar yang terakreditasi. 

  

4.2.20 

Praktik menjelaskan materi menggunakan Software Microsoft 

Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft Excell, HTML 5, Lectora, 

Adobe Flash CS 6, Macromedia. 
 4.2.22 Praktik PPL dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

 4.2.24 Seminar, desiminasi, publikasi ilmiah, jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Pedagogi & 

Ekologi Kelas 

(2 SKS) 

 

1.16, 2.4.14, 4.2.14 

 
1.16 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 
guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

2.4.14 
Manajemen wali kelas. Pengelolaan kelas. Tugas pokok dan fungsi 
wali kelas. Peran penting wali kelas 

 

 

2.2.16 

Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE). Inkuiri (SPI). Berbasis 

masalah (SPBM). Peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). 

Kooperatif (SPK). Konstektual (CTL). Afektif (SPA). Model 

temuan terbimbing. Model Peraihan konsep. Model integratif. 

Model pengajaran langsung. Model ceramah diskusi. Model 

pengajaran sosial. Model pengajaran personal. Active learning. 

Strategi pembelajaran bermakna. 

 
4.2.14 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan). Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan prinsip membangun 

kemitraan, Strategi dan langkah-langkah membangun kemitraan. 

 
4.2.16 

Mengidentifikasi tantangan pendidikan nasional. Tantangan mutu 

guru. Kompetensi guru. Kesejahteraan guru. Pembinaan guru. 

Otonomi daerah. Penempatan guru daerah terpencil. Inovasi 
tentang profil guru. Kode etik guru. 
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10 

Tematik 

(4 SKS) 
1.2, 2.2.15, 4.2.15, 4.2.19 

 

 

 

1.2 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 
Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.15 

BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. berbagai jenis, tingkatan, 

dan strategi mendengarkan. Mendengarkan dan memahami 

beragam wacana lisan. Konsep dasar dan teori berbicara. 

Membandingkan berbagai jenis, tingkatan, dan strategi berbicara. 

Terampil berbicara bahasa Indonesia baik monolog  maupun 

dialog. Konsep dasar dan teori membaca. Mahami berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi membaca. Terampil membaca dan 

memahami teks bacaan bahasa Indonesia dengan metode atau 

teknik yang tepat. Konsep dasar dan teori menulis. Memahami 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi menulis. Terampil menyusun 

berbagai karya tulis). MTK: (Pengenalan pola matematika, Operasi 

hitung bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, geometri: 

bangun datar dan bangun ruang, satuan dan ukuran, peluang dan 

statistik, akar dan pangkat bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, 

koordinat cartesius, dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, 

persamaan dan pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika 

modular, Hakikat Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. 

Logika. Relasi dan Fungsi. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan Penarikan 

Akar. Barisan dan Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan 

Kesebangunan. Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). IPA: 

(Hakekat IPA ada 3 (sains sebagai pengetahuan, sikap, dan 

produk). Klasifikasi Makhluk Hidup (Divisio atau Filum, kelas 

ordo, familia, genus spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel- 

jaringan, organ, sistem organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan 

Fisiologi untuk Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme 

manusia (sistem syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, 

peredaran darah, ekskresi, indra, reproduksi, hormon). Ekologi 

(Ekosistem, adaptasi, seleksi alam, evolusi, hubungan antar 

Makhluk Hidup dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), 

Bioteknologi. Besaran, satuan & pengukuran. Sifat zat & 

perubahan wujud Benda. Materi dan perubahannya. Energi & 

usaha (bentuk energi & perubahannya). Gerak benda (Newton 1- 

3). Suhu & kalor. Bunyi & cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat 

optik. Bumi & alam semesta (Sistem tata surya, lapisan atmosfer, 

lapisan   bumi)).   Anatomi   Makhluk   Hidup   (fisiologi manusia, 

Tumbuhan & hewan). IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar 

Belakang   Lahirnya   IPS.   Kajian   IPS:      Fakta,   Konsep,   dan 
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  Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman 

hindu budha, zaman islam, zaman penjajahan, zaman revolusi, 

zaman kemerdekaan, zaman orde lama, orde baru, zaman 

reformasi. Geografi: letak indonesia, kenampakan alam, sumber 

daya alam, Ekonomi: sistem perekonomian, kegiatan ekonomi, dan 

Koperasi. Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, lembaga sosial, 

kebudayaan (nasional dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem 

bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, 

sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. 

IPS sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. 

Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. Sosiologi. Antropologi. 

Politik Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai-nilai pancasila, 

nilai-nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. 

Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan 

rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah 

dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu 

tingkat daerah dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. 

Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran politik luar 
negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

 
2.2.19 

Perkembangan pemikiran tentang pendidikan dasar Islam. Konsep 

pendidikan dasar Islam mengacu pada Undang-undang. Paradigma 

pendidikan dasar Islam. Tantangan konseptualisasi strategi 
pengembangan ilmu. 

 
4.2.15 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan). Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan prinsip membangun 
kemitraan, Strategi dan langkah-langkah membangun kemitraan. 

 

 

 

 

 

 
4.2.19 

Praktik mengembangkan BI: (Konseptual dan teori mendengarkan. 

berbagai jenis, tingkatan, dan strategi mendengarkan. 

Mendengarkan dan memahami beragam wacana lisan. Konsep 

dasar dan teori berbicara. Membandingkan berbagai jenis, 

tingkatan, dan strategi berbicara. Terampil berbicara bahasa 

Indonesia baik monolog maupun dialog. Konsep dasar dan teori 

membaca. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

membaca. Terampil membaca dan memahami teks bacaan bahasa 

Indonesia dengan metode atau teknik yang tepat. Konsep dasar dan 

teori menulis. Memahami berbagai jenis, tingkatan, dan strategi 

menulis. Terampil menyusun berbagai karya tulis). MTK: 

(Pengenalan pola matematika, Operasi hitung bilangan cacah, 

bilangan bulat, bilangan pecahan, geometri: bangun datar dan 

bangun ruang,  satuan dan ukuran, peluang dan statistik, akar dan 
pangkat bilangan, bilangan prima, KPK, FPB, koordinat cartesius, 



Page | 215 
 

 

No Mata Kuliah Deskripsi 

  dan persamaan garis, pengenalan Aljabar, persamaan dan 

pertidaksamaan, Logika matematika, Aritmatika modular, Hakikat 

Matematika. Bilangan. Himpunan. Penalaran. Logika. Relasi dan 

Fungsi. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat. Eksponen dan Penarikan Akar. Barisan 

dan Deret. Geometri dan Pengukuran. Simetris dan Kesebangunan. 

Aritmetika Sosial. Statistika Sederhana.). IPA: (Hakekat IPA ada 3 

(sains sebagai pengetahuan, sikap, dan produk). Klasifikasi 

Makhluk Hidup (Divisio atau Filum, kelas ordo, familia, genus 

spesies), Organisasi Makhluk Hidup (sel-jaringan, organ, sistem 

organ, organisme), Morfologi, Anatomi dan Fisiologi untuk 

Tumbuhan tingkat tinggi. Sistem Metabolisme manusia (sistem 

syaraf, pernapasan, pencernaan, rangka, otot, peredaran darah, 

ekskresi, indra, reproduksi, hormon). Ekologi  (Ekosistem, 

adaptasi, seleksi alam,evolusi, hubungan antar Makhluk Hidup 

dalam ekosistem, Keanekaragaman hayati), Bioteknologi. Besaran, 

satuan & pengukuran. Sifat zat & perubahan wujud Benda. Materi 

dan perubahannya. Energi & usaha (bentuk energi & 

perubahannya). Gerak benda (Newton 1-3). Suhu & kalor. Bunyi 

& cahaya. Listrik & magnet. Alat-alat optik. Bumi & alam semesta 

(Sistem tata surya, lapisan atmosfer, lapisan bumi)). Anatomi 

Makhluk Hidup (fisiologi manusia, Tumbuhan & hewan). IPS: 

(Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. Kajian 

IPS: Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: 

Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, zaman 

penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman orde 

lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: letak indonesia, 

kenampakan alam, sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga sosial, kebudayaan 

(nasional dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

ekonomi dan mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian). Perkembangan IPS di Indonesia. 

IPS sebagai Ilmu Sosial (Social Sciences) dan Kajian Sosial 

(Social Studies). Hubungan IPS dan Ilmu-Ilmu Sosial. Fakta, 

Konsep, dan Generalisasi. Pendekatan-Pendekatan Dalam IPS. 

Sejarah. Geografi. Ekonomi dan Koperasi. Sosiologi. Antropologi. 

Politik Psikologi Sosial). PKN: (Pancasila. Nilai-nilai pancasila, 

nilai-nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun dalam perbedaan. 

Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Bergotong royong dan 

cinta lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sumpah pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan 

rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah 

dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu 

tingkat daerah dan pusat. Kekebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. 
Peran  Indonesia  di  tingkat  ASIA  Tenggara.  Peran  politik  luar 
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  negeri Indonesia dalam era globalisasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Analisis Data 

(4 SKS) 

 
1.13, 2.2.17, 4.2.17, 4.2.25, 4.2.26 

 

 

 

1.13 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 

Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 
Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

 
2.2.17 

Tantangan pendidikan nasional. Tantangan mutu guru. Kompetensi 

guru. Kesejahteraan guru. Pembinaan guru. Otonomi daerah. 
Penempatan guru daerah terpencil. Inovasi tentang profil guru. 

Kode etik guru. 

4.2.17 
Praktik publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan Internasional. 
Jelajah jurnal Nasional yang teraktreditasi, 

 

 

 

 
 

4.2.25 

Analisis data: Memfokuskan dan membatasi aktivitas 

pengumpulan data yang terurai pada membangun kerangka 

konseptual, merumuskan masalah penelitian, penarikan  

kesimpulan juga pemilihan sampel dan membatasi pengumpulan 

data, dan instrumen. Analisis selama pengumpulan data yang 

memuat lembar ringkas kontrak, kode dan pengkodean, pembuatan 

kode pola, membuat memo, pertemuan analisis situs, serta 

ringkasan situs sementara. analisis di dalam situs yang berisi bagan 

konteks, matriks daftar cek, masalah yang tertata waktunya, 

matriks peranan tertata, matriks gerombol konseptual, matriks 
pengaruh, matriks dinamika situs, memasuki peristiwa dalam 

daftar, jaringan kausal, serta membuat dan penguji prediksi. 

4.2.26 
Isu-isu pendidikan dasar Islam, masalah-masalah pendidikan dasar 
Islam. 

 

 

 

 

 

 

 
12 

Autentik 

Assasment (2 

SKS) 

 

1.11, 2.2.18, 4.2.18 

 

 

 

1.11 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, Akhlaq: 

Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, Guru, 

Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, 

Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar-dasar Akhlak. 
Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran Islam. Perbedaan 

Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

 

2.2.18 

Islamisasi Ilmu atau Ilmuisasi Islam. Empat ranah dalam penelitian 

integrasi-interkoneksi (ranah filosofis, materi, metodologi dan 

strategi). 

4.2.18 Praktik evaluasi (Autentik Assesment): Mempraktikkan 
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  pengukuran, penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek- 

subjek, etika dan karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi 

pembelajaran, dan standar penilaian Kurikulum 2013. Ranah 

Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif (taksonomi bloom) 

dalam Pembelajaran di MI. penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. Tes obyektif dan tes uraian. 

Menyusun kisi-kisi instrumen tes (pilihan ganda, isian singkat, 

esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan esai. Teknik penilaian non 

tes (lembar observasi, daftar cek, angket, pedoman wawancara, 

skala sikap, penilaian antar teman, proyek, portofolio dan jurnal 

dll). Teknik analisis instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan 

Empirik). Daya beda, tingkat kesukaran, penyebaran jawaban, 

validitas, reliabilitas dll.. Cara menentukan KKM. Tindak lanjut 

hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak lanjut untuk guru). 
Pelaporan hasil belajar. 
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G. Langkah-langkah Menyusun Kurikulum S3 

1. Penyusunan Visi dan Misi 

Visi Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S3 

Program Pendidikan Dasar Islam memiliki Visi yaitu menjadi Pendidikan Dasar 

Islam unggul & terkemuka pada lima tahun kedepan atau tahun 2020. 

Misi Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S3 

Untuk mendorong visi tersebut, program Pendidikan Dasar Islam memiliki 

beberapa misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan PGMI yg berorientasi pada mutu. 

b. Mengembangkan PGMI yg berwawasan IPTEKS & akhlakul karimah 

c. Melakukan penelitian di bidang PGMI 

d. Meningkatkan peran serta Jurusan PGMI 

e. Meningkatkan kerjasama di bidang PGMI 

2. Profil dan Deskripsi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Strata 3 

Tabel 22. Profil Dan Deskriptor Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Strata 3 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Tenaga Pendidik 

(Dosen) 

Tenaga Pendidik (Dosen) PGMI yang mampu 

menemukan atau mengembangkan keilmuan Madrasah 

Ibtidaiyah yang berkarakter, inovatif, profesional, dan 

memiliki wawasan yang luas. 

2 Peneliti Profesional 

pada bidang 

pendidikan MI atau 

SD 

Peneliti Profesional yang mandiri dalam bidang PGMI, 

penelitian yang bersifat orisinil. Hasil penelitian ini juga 

seyogyanya menambah khasanah ilmu pengetahuan PGMI 

yang telah ada atau mengungkapkan masalah baru yang 

menurut kaidah ilmu pengetahuan, dapat dibuktikan dalam 

disertasi tanpa keraguan. 

3 Praktisi Pendidikan Praktisi pendidikan seperti memiliki kepemipinan dalam 

kegiatan penelitian atau dalam karier profesi di bidang 

keilmuannya (kaprodi, pengawas, kepala sekolah, guru, 

pengelola Madrasah Ibtidaiyah dll). Yang mampu 

menemukan atau mengembangkan inovasi pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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3. Perumusan Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome (LO) 

 
Tabel 23. Capaian Pembelajaran atau Learning Outcome Program Studi PGMI S3 

NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S3 

(1) (2) 

SIKAP DAN TATA NILAI 

1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

1.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika. 

1.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

1.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, dan 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 
bangsa. 

1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

1.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

1.7 Taat hukum 
bernegara. 

dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

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

1.10 Menginternalisasi 
kewirausahaan. 

semangat kemandirian, kejuangan, dan 

1.11 Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman. 

1.12 Merpertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik 
yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembanya. 

1.13 Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 
teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

1.14 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat 

tugas. 

1.15 Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. 

1.16 Menunjukkan  etos  kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta 
menjadi pendidik, dan percaya diri. 

1.17 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
pendidikan guru kelas MI atau SD secara mandiri. 
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1.18 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam pembelajaran bidang Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan DI 
di MI atau SD). 

PENGETAHUAN 

2.3.1 Menentukan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru pada bidang 

pendidikan dasar islam dalam bentuk disertasi melalui penelitian 
interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin. 

2.3.2 Menguasai standar kualitas dalam memublikasikan tulisan pada jurnal 

ilmiah nasional dan international terindeks dari hasil penelitian 

interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin. 

2.3.3 Mengidentifikasi problematika di bidang pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyahmelalui penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan 
interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin. 

2.3.4 Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyahdalam menentukan posisi peta jalan penelitian dengan 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin. 

2.3.5 Menerapkan pengetahuan atau gagasan argumen dan solusi keilmuan 

pendidikan dasar berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, 

prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media 

massa atau langsung kepada masyarakat. 

2.3.6 Mengevaluasi kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan sumber daya, serta organisasi yang 

berada di bawah tanggung jawabnya. 

2.3.7 Mengevaluasi prinsip-prinsip untuk mengelola, menyimpan, 

mengaudit, mengamankan, dan  menemukan kembali data dan 
informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

2.3.8 Mengevaluasi prinsip-prinsip hubungan kolegial dan kesejawatan di 

dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan 

komunitas di luar lembaga. 

2.3.9 Menguasai teori tentang filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat 
pendidikan Islam. 

2.3.10 Menguasai dan mengembangkan hasil-hasil riset di bidang ilmu 

pendidikan dasar Islam berbasis sumber daya lokal yang bersifat 

kreatif, original dan telah teruji melalui pendekatan inter, multi dan 

transdisipliner dalam praktek profesional sebagai pendidik dan 

konsultan. 



Page | 221 
 

 

NO. CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI PGMI S3 

(1) (2) 

2.3.11 Menguasai dan mampu membuat regulasi yang berkaitan dengan 

optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil riset berupa temuan baru yang 

telah teruji di bidang ilmu pendidikan dasar Islam dari sumber daya 

lokal, sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia 
secara berkelanjutan dalam praktek profesionalnya sebagai pendidik. 

KETERAMPILAN UMUM 

3.3.1 Mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau 

gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta 

pengamalan ilmu pengetahuan dan atau atau teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pendidikan madrasah 

ibtidaiyah, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan 

metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 

3.3.2 Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau atau eksperimen pada 

bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi dalam pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyahyang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta 

memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional 
terindeks. 

3.3.3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan 

memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka 

mengembangkan dan  atau  atau  menghasilkan penyelesaian masalah 

di bidang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, baik dalam teknologi, seni, 

maupun kemasyarakatan berdasarkan hasil kajian ketersediaan 

sumberdaya internal maupun eksternal. 

3.3.4 Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian 

tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang 
lebih luas pada pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. 

3.3.5 Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni 

berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung 

kepada masyarakat. 

3.3.6 Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan sumber daya, serta organisasi yang 
berada di bawah tanggung jawabnya. 

3.3.7 Mampu   mengelola, menyimpan,   mengaudit,   mengamankan,   dan 
menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di 
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 bawah tanggung jawabnya. 

3.3.8 Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja 
sama dengan komunitas di luar lembaga. 

KETERAMPILAN KHUSUS 

4.3.1 Mengembangkan proposal disertasi melalui pengkajian teori atau 

konsepsi atau gagasan ilmiah baru di bidang IPTEK di Madrasah 
Ibtidaiyah secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif. 

4.3.2 Menemukan atau mengembangkan teori atau konsep atau gagasan 

ilmiah baru melalui penelitian disertasi berdasarkan metodologi ilmiah, 

pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif, serta 

menerapkan nilai-nilai humaniora. 

4.3.3 Menyusun disertasi dari hasil penelitian interdisiplin, multidisiplin 
atau transdisiplin berdasarkan hasil kajian dan penemuan posisi. 

4.3.4 Mempresentasikan hasil disertasi dalam forum ilmiah internasional. 

4.3.5 Memublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan satu 
internasional terindeks. 

4.3.6 Menyusun penelitian di bidang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang 

tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat 

manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 
transdisiplin berdasarkan peta jalan penelitian dan konstelasinya. 

4.3.7 Menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi, atau seni bidang 

pendidikan di MI serta mengkomunikasikannya melalui media massa 
atau langsung kepada masyarakat. 

4.3.8 Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan sumber daya, serta organisasi yang 
berada di bawah tanggung jawabnya. 

4.3.9 Menunjukkan kemampuan manajerial dalam mengelola, menyimpan, 

mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan 

informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya 

4.3.10 Mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan 

di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan 
komunitas di luar lembaga. 

4.3.11 Mampu memimpin dan mengelola pengetahuan dan riset di bidang 

ilmu pendidikan dasar Islam didalam kelompoknya dan mampu 

mengelola diseminasinya hasil-hasil riset tersebut sehingga mampu 

mengambil keputusan yang tepat dan maslahat untuk kepentingan 

masyarakat. 
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4.3.12 Mampu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan kelompoknya, 

mengelola pembelajaran diri sendiri secara efektif, 

mengkomunikasikan informasi, argumen, analisis, dan relevan dengan 

bidang ilmu pendidikan dasar Islam dalam berbagai bentuk media 
penyampaian kepada masyarakat. 

 

Keterangan : 

1.3 = Sikap dan Tata Nilai S3 

2.3.1 =Pengetahuan untuk S3 

3.1.1 = Keterampian Umum 

4.1.1 = Keterampilan Khusus 

 

4. Pengidentifikasian dan Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam Elemen 

Kompetensi Berdasarkan Pilar UNESCO 

 

Tabel 24. Pemilahan LO atau Learning Outcome dalam Elemen Kompetensi 

Berdasarkan Pilar UNESCO Program Studi PGMI S3 

 
 

No 

 
 

Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

Psiko- 

motor 

Soft 

Skills 

Soft Skills 

sosial 

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

1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius. 

  

 

 

 

 

1.2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika. 

  
 

 
 

 
 

1.3 Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 
Pancasila. 

  

 
 

 

 
 

 

1.4 Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 

bangsa. 
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No 

 
 

Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

Psiko- 

motor 

Soft 

Skills 

Soft Skills 

sosial 

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

1.5 Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat 

atau temuan orisinal orang lain. 

  
 

 
 

 

1.6 Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

  
 

 
 

 
 

1.7 Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

  

 

 

 

 

 

1.8 Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik. 

 
  

 

1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri. 

  
 

 
 

 

1.10 Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

  

 

 

 

 

1.11 Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman. 

  

 

 

 

 

1.12 Mertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran, kebebasan dan 

otonomi akademik yang 
diembanya. 

  

 

 

 

 

1.13 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta 
didik dan masyarakat. 

  
 

 
 

 

1.14 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa 

serta berkemampuan adaptasi 
secara baik di tempat tugas. 

  

 

 

 

 

1.15 Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif dan tidak deskriminatif 

berdasarkan pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi 

fisik, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi. 
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1.16 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa bangga 

dan cinta menjadi pendidik, dan 

percaya diri. 

  
 

 
 

 

1.17 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang Pendidikan 

Guru Kelas MI atau SD secara 

mandiri. 

  

 

 

 

 

1.18 Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan dan 

kewirausahaan dalam 

pembelajaran bidang Guru 

Kelas MI atau SD (bidang 

kajian Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, PKn dan 
PAI di MI atau SD). 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.3.1 Menentukan teori atau konsepsi 

atau gagasan ilmiah baru pada 

bidang pendidikan dasar islam 

dalam bentuk disertasi melalui 

penelitian interdisiplin, 

multidisiplin, atau transdisiplin. 

 

 
 

   

2.3.2 Menguasai standar kualitas 

dalam memublikasikan tulisan 

pada jurnal ilmiah nasional dan 

international terindeks dari hasil 
penelitian interdisiplin, 

multidisiplin atau transdisiplin. 

 

 
 

   

2.3.3 Mengidentifikasi problematika 

di bidang pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah melalui penelitian 

yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan 

kemaslahatan pada umat 

manusia melalui pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau 

transdisiplin. 

 

 

 
 

   

2.3.4 Menguasai teori pendidikan dan 

pembelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah dalam menentukan 

posisi peta jalan penelitian 
dengan pendekatan interdisiplin, 
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 multidisiplin, atau transdisiplin.     

2.3.5 Menerapkan pengetahuan atau 

gagasan argumen dan solusi 

keilmuan pendidikan dasar 

berdasarkan pandangan kritis 

atas fakta, konsep, prinsip, atau 

teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui 
media massa atau langsung 

kepada masyarakat. 

 

 

 

 
 

   

2.3.6 Mengevaluasi kepemimpinan 

akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan 

sumberdaya, serta organisasi 

yang berada di bawah tanggung 
jawabnya. 

 

 
 

   

2.3.7 Mengevaluasi prinsip-prinsip 

untuk mengelola, menyimpan, 

mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan 

informasi hasil penelitian yang 

berada di bawah tanggung 
jawabnya. 

 

 
 

   

2.3.8 Mengevaluasi prinsip-prinsip 

hubungan kolegial dan 

kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau melalui 

jaringan kerjasama dengan 
komunitas di luar lembaga. 

 

 
 

   

2.3.9 Menguasai teori tentang filsafat 

ilmu, filsafat pendidikan dan 
filsafat pendidikan Islam. 

 

 

   

2.3.10 Menguasai dan 

mengembangkan hasil-hasil 

riset di bidang ilmu pendidikan 

dasar islam berbasis 

sumberdaya lokal yang bersifat 

kreatif, original dan telah teruji 

melalui pendekatan intern, multi 

dan transdisipliner dalam 
praktek profesional sebagai 
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 pendidik dan konsultan.     

2.3.11 Menguasai dan mampu 

membuat regulasi yang 

berkaitan dengan optimalisasi 

pemanfaatan hasil-hasil riset 

berupa temuan baru yang telah 

teruji di bidang ilmu pendidikan 

dasar islam dari sumberdaya 

lokal, sehingga dapat digunakan 

untuk kemaslahatan umat 

manusia secara berkelanjutan 

dalam praktek profesionalnya 

sebagai pendidik. 

 

 

 

 

 

   

3.3.1 Mampu menemukan atau 

mengembangkan teori atau 

konsepsi atau gagasan ilmiah 

baru memberikan kontribusi 

pada pengembangan serta 

pengamalan ilmu pengetahuan 

dan atau atau teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah, dengan 

menghasilkan penelitian ilmiah 

berdasarkan metodologi ilmiah, 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

3.3.2 Mampu menyusun penelitian 

interdisiplin, multidisiplin atau 

transdisiplin, termasuk kajian 

teoritis dan atau atau 

eksperimen pada bidang 

keilmuan, teknologi, seni, dan 

inovasi dalam pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah yang 

dihasilkannya dalam bentuk 

disertasi, serta memublikasikan 

2 tulisan pada jurnal ilmiah 

nasional dan international 
terindeks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

3.3.3 Mampu memilih penelitian yang 

tepat guna, terkini, termaju, dan 
memberikan kemaslahatan pada 

 

 

 

 

  



Page | 228 
 

 

 
 

No 

 
 

Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

Psiko- 

motor 

Soft 

Skills 

Soft Skills 

sosial 

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

 umat manusia melalui 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, atau transdisiplin, 

dalam rangka mengembangkan 

dan atau atau menghasilkan 

penyelesaian masalah di bidang 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

baik dalam teknologi, seni, 

kemasyarakatan berdasarkan 

hasil kajian ketersediaan 
sumberdaya internal maupun 

eksternal. 

    

3.3.4 Mampu mengembangkan peta 

jalan penelitian dengan 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, atau transdisiplin, 

berdasarkan kajian tentang 

sasaran pokok penelitian dan 

konstelasinya pada sasaran yang 

lebih luas pada pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

3.3.5 Mampu menyusun argumen dan 

solusi keilmuan, teknologi atau 

seni berdasarkan pandangan 

kritis atas fakta, konsep, prinsip, 

atau teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan etika akademik, serta 

mengkomunikasikannya melalui 
media massa atau langsung 

kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.6 Mampu menunjukkan 

kepemimpinan akademik dalam 

pengelolaan, pengembangan, 

dan pembinaan sumberdaya, 
serta organisasi yang berada di 

bawah tanggungjawabnya. 

 

 
 

 

 
 

  

3.3.7 Mampu mengelola, menyimpan, 

mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan 

informasi hasil penelitian yang 

berada di bawah 

tanggungjawabnya. 
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3.3.8 Mampu mengembangkan dan 

memelihara hubungan kolegial 

dan kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau melalui 
jaringan kerja sama dengan 

komunitas di luar lembaga. 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.1 Mengembangkan proposal 

disertasi melalui pengkajian 

teori atau konsepsi atau 

gagasan ilmiah baru di bidang 

IPTEK di Madrasah Ibtidaiyah 

secara logis, kritis, sistematis, 

inovatif, dan kreatif. 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.2 Menemukan atau 

mengembangkan teori atau 

konsep atau gagasan ilmiah baru 

melalui penelitian disertasi 

berdasarkan metodologi ilmiah, 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, inovatif dan kreatif, 

serta menerapkan nilai-nilai 

humaniora. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

4.3.3 Menyusun disertasi dari hasil 

penelitian interdisiplin, 

multidisiplin atau transdisiplin 

berdasarkan hasil kajian dan 
penemuan posisi. 

 

 

 

 

  

4.3.4 Mempresentasikan hasil 

disertasi dalam forum ilmiah 
internasional. 

 

 

 

 

  

4.3.5 Memublikasikan dua tulisan 

pada jurnal ilmiah nasional dan 

satu internasional terindeks. 

 

 

 

 

  

4.3.6 Menyusun penelitian di bidang 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

yang tepat guna, terkini, 

termaju, dan memberikan 

kemaslahatan pada umat 

manusia melalui pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin, atau 

transdisiplin berdasarkan peta 

jalan penelitian dan 
konstelasinya. 
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4.3.7 Menyusun argumen dan solusi 

keilmuan, teknologi, atau seni 

bidang pendidikan di MI serta 

mengkomunikasikannya melalui 
media massa atau langsung 

kepada masyarakat. 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.8 Menunjukkan kepemimpinan 

akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan, dan pembinaan 

sumberdaya, serta organisasi 
yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.9 Menunjukkan kemampuan 

manajerial dalam mengelola, 

menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan 

kembali data dan informasi hasil 
penelitian yang berada di bawah 

tanggungjawabnya 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.10 Mengembangkan dan 

memelihara hubungan kolegial 

dan kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau melalui 

jaringan kerjasama dengan 

komunitas di luar lembaga. 

 

 
 

 

 
 

  

4.3.11 Mampu memimpin dan 

mengelola pengetahuan dan 

riset di bidang ilmu pendidikan 

dasar islam didalam 

kelompoknya dan mampu 

mengelola diseminasinya hasil- 

hasil riset tersebut, sehingga 

mampu mengambil keputusan 

yang tepat dan maslahat untuk 
kepentingan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.12 Mampu melakukan evaluasi 

terhadap diri sendiri dan 

kelompoknya, mengelola 

pembelajaran diri sendiri secara 

efektif, mengkomunikasikan 

informasi, argumen, analisis, 

yang relevan dengan bidang 

ilmu pendidikan dasar islam 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



Page | 231 
 

 

 
 

No 

 
 

Capaian Pembelajaran 

To Know To Do To Be 
To Live 

Together 

teori, konsep 

teoritis,prinsip 

Psiko- 

motor 

Soft 

Skills 

Soft Skills 

sosial 

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

 dalam berbagai bentuk media 

penyampaian kepada 

masyarakat. 

    

 
 

5. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO (Course 

Learning Outcome) 

 
Tabel 25. Pengubahan LO atau Capaian Pembelajaran Menjadi CLO Prodi PGMI 

S3 

No Capaian Pembelajaran Kajian atau Materi Yang Diperlukan 

(1) (2) (3) 

Sikap dan Tata Nilai 

1.1 Bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan 

sikap religius. 

Al-Qur'an dan Hadits: ulumul Quran, tafsir Quran, 

sejarah quran, asbabul nujul, ayat-ayat maqiyah, 

madaniyah,ayat muhkamat dan mutasabiha, 

ulumul hadist tingkatan kualitas hadits, ahli 

hadits, sejarah turunnya hadits, takhrijul hadits, 

rijalul hadits. Ahli Hadits. Sejarah Turunnya 

Hadits. Al Quran dan Hadits sebagai pedoman 

hidup. Ilmu yang berhubungan dengan Al Qur'an 

misalnya, Ilmu Qira'ah. Ilmu yang berhubungan 

dengan Hadits misalnya Kajian Lafadz. Kajian 

dalalah lafadz. Kajian Maqashid Al Syari'ah. 

Teori Dzari'ah. 

1.2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan 

agama,moral, dan etika. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami  (Orang tua, Guru, Teman), Kisah  Teladan 
(Sahabat  Rasul  atau  Khulafaurasyidin,   Ashabul 
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  Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 
Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.3 Berkontribusi dalam 

peningkatan  mutu 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, 

dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila. 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila 

pengantar dasar humanisme. Pancasila sebagai 

etika politik. Nasionalisme dan kolonialisme. 

Islam dan Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 

sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila 

Pancasila.Demokrasi Pancasila 

1.4 Berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada 

negara dan bangsa. 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. 

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bela 
negara. Wawasan nusantara. Ketahanan nasional. 

1.5 Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

Ilmu budaya: Dasar-dasar ilmu humaniora. 

Hubungan manusia dengan cinta kasih. Hubungan 

manusia dengan keindahan. Hubungan manusia 

dengan penderitaan. Hubungan manusia dengan 

keadilan. Hubungan manusia dengan pandangan 

hidup. Hubungan manusia dengan tanggung 

jawab. Hubungan manusia dengan kegelisahan. 

Hubungan manusia dengan harapan. Hubungan 

manusia dengan ekonomi. Restrofektif dan 
profetik IBD. 

1.6 Bekerja sama dan 

memiliki  kepekaan 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang 

Lahirnya  IPS. Kajian IPS: Fakta, Konsep, dan 
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 sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

Generalisasi. Ruang Lingkup Sejarah: Zaman pra 

sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, zaman 

penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, 

zaman orde lama, orde baru, zaman reformasi. 

Geografi: letak indonesia, kenampakan alam, 

sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. 

Sosiologi: interaksi sosial, norma sosial, lembaga 

sosial, kebudayaan (nasional dan lokal: sistem 

upacara keagamaan, sistem bahasa, sistem 

pengetahuan, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian, 

sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial dan 

kesenian) Manusia sebagai makhluk budaya, 

individu dan makhluk sosial. Manusia, Nilai, 

Moral dan hukum. Esensi nilai, norma dan moral 
kehidupan. 

1.7 Taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara. 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai 

ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan). Konsep hidup rukun 

dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di rumah 

dan sekolah. Bergotong royong dan cinta 

lingkungan. Demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Sumpah pemuda dan 

norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan 

daerah dan pusat. Sikap terhadap globalisasi. 

Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan 

pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses 

perumusan pancasila. Peran Indonesia di tingkat 

ASIA Tenggara. Peran politik luar negeri 

Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. 

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bela 
negara. Wawasan nusantara. Ketahanan nasional. 

1.8 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika 

akademik. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul  Hakim, Ulama). Akidah  Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar  Akhlak. Karakteristik dan  Urgensi  Akhlak 
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  dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 
Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara 
mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. Syarat profesi guru. Organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. Kompetensi 

guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

1.10 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan,  dan 

kewirausahaan. 

KWU: Penentuan potensi wirausaha. Metode 

analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara 

mendirikan usaha pendidikan. Cara penilaian 

kebutuhan usaha. Cara memperoleh modal. 

Transaksi pembayara. Cara mengajukan pinjaman. 

Cara menentukan lokasi dan layout. Pengelolaan 

sumber manusia dan customer service. Strategi 

pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. 

Kesempatan Berwirausaha. Ide Bisnis. Business 

Plan. Merek. Marketing Plan. Analisis Industri. 
Operation Plan. Organization Plan. 

1.11 Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai- 

nilai etika keislaman. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 
Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.12 Mertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap 

nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran, 

kebebasan dan otonomi 

akademik  yang 

diembanya. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 

Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 
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1.13 Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 
Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.14 Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, 

arif dan berwibawa serta 

berkemampuan adaptasi 

secara baik di tempat 

tugas. 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang 

lingkupnya, Kalimat Thoyyibah, Asmaul Husna, 

Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal Allah, Iman 

kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat, Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab 

Islami (Orang tua, Guru, Teman), Kisah Teladan 

(Sahabat Rasul atau Khulafaurasyidin, Ashabul 

Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). Akidah Islam. 

Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak 

dalam Ajaran Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan 
Moral. Hubungan Akidah dengan Akhlak 

1.15 Bersikap  inklusif, 

bertindak obyektif dan 

tidak deskriminatif 

berdasarkan 

pertimbangan  jenis 

kelamin, agama,  ras, 

kondisi fisik,  latar 

belakang keluarga dan 
status sosial ekonomi. 

Pancasila: pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai- 

nilai ketuhanan, kemanuasian, kerukunan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila 

pengantar dasar humanisme. Pancasila sebagai 

etika politik. Nasionalisme dan kolonialisme. 

Islam dan Pancasila sebagai paradigma kultur. 

Sosialisme Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai 

sistem nilai, ideologi negara. Makna Sila-sila 

1.16 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab, rasa 

bangga dan cinta 

menjadi pendidik, dan 
percaya diri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. Syarat profesi guru. Organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. Kompetensi 

guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 
pendidikan 

1.17 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

Pendidikan Guru Kelas 

MI atau SD secara 

mandiri. 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan 

profesi guru. Syarat profesi guru. Organisasi 

profesi guru. Kode etik profesi guru. Kompetensi 

guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 
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1.18 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan    dan 

kewirausahaan  dalam 

pembelajaran bidang 

Guru Kelas MI atau SD 

(bidang kajian Bahasa 

Indonesia, Matematika, 

IPA, IPS, PKn dan DI di 

MI atau SD). 

Edupreneurship: Penentuan potensi wirausaha. 

Metode analisis diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. 

Cara mendirikan usaha pendidikan. Cara penilaian 

kebutuhan usaha. Cara memperoleh modal. 

Transaksi pembayara. Cara mengajukan pinjaman. 

Cara menentukan lokasi dan layout. Pengelolaan 

sumber manusia dan customer service. Strategi 

pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. 

Kesempatan Berwirausaha. Ide Bisnis. Business 

Plan. Merek. Marketing Plan. Analisis Industri. 
Operation Plan. Organization Plan. 

Pengetahuan 

2.3.1 Menentukan teori atau 

konsepsi atau gagasan 

ilmiah baru pada bidang 

pendidikan dasar islam 

dalam bentuk disertasi 

melalui penelitian 

interdisiplin, 

multidisiplin,  atau 
transdisiplin. 

Kajian teori-teori pendidikan, analisis teori 

pendidikan islam, studi literatur, library risert, 

metodologi penelitian. 

2.3.2 Menguasai standar 

kualitas dalam 

memublikasikan tulisan 

pada jurnal ilmiah 

nasional  dan 

international terindeks 

dari hasil penelitian 

interdisiplin, 

multidisiplin atau 

transdisiplin. 

Mendesain rencana anda untuk menulis. 

Menyampaikan artikel anda. Memajukan argumen 

anda. Memilih sebuah jurnal. Meninjau literatur 

yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup 

artikel anda. Memberi, menerima, dan 

menggunakan umpan balik. Mengedit kalimat 

anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel 

anda. 

2.3.3 Mengidentifikasi 

problematika di bidang 

pendidikan  Madrasah 

Ibtidaiyah   melalui 

penelitian yang  tepat 

guna, terkini, termaju, 

dan memberikan 

kemaslahatan pada umat 

manusia   melalui 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, atau 

transdisiplin. 

Isu-isu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. 

Menemukan problematika pendidikan dasar 

melalui library reset dan review jurnal. 
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2.3.4 Menguasai teori 
pendidikan dan 

pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah 

dalam menentukan 

posisi peta jalan 

penelitian dengan 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin,  atau 
transdisiplin. 

Teori-teori Pendidikan (John Dewe, Pestalozi, 

Peace, Burner, george R. Knight, Ki Hajar 

Dewantara). Teori pendidikan klasik, pribadi, 

teknologi pendidikan. 

2.3.5 Menerapkan 

pengetahuan      atau 

gagasan argumen dan 

solusi   keilmuan 

pendidikan    dasar 

berdasarkan pandangan 

kritis atas fakta, konsep, 

prinsip, atau teori yang 

dapat 

dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah dan etika 

akademik,     serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media  massa 

atau langsung  kepada 
masyarakat. 

Teori pendidikan. Genealogi ilmu pendidikan. 

Ilmu pendidikan (Membahasa masalah-masalah 

pendidikan dalam dunia empiris yang bersifat 

fundamental). Sistem pendidikan nasional. Fungsi 

dan peran lembaga pendidikan. Konsep 

pendidikan seumur hidup. Peran keluarga dan 

masyarakat dalam pendidikan. Demokrasi 

pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. 

Permasalahan pendidikan. Pendidikan dan 

pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 

Yuridis Pendidikan. 

2.3.6 Mengevaluasi 

kepemimpinan 

akademik dalam 

pengelolaan, 

pengembangan,   dan 

pembinaan sumberdaya, 

serta organisasi  yang 
berada di bawah 

tanggung jawabnya. 

Prinsip-prinsip supervisi. gaya kepemimpinan di 

organisasi yang dibawahnya. pengaruh gaya 

kepemimpinan 

2.3.7 Mengevaluasi prinsip- 

prinsip untuk mengelola, 

menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data dan informasi hasil 

penelitian yang berada 
di bawah tanggung 

jawabnya. 

Konsep dasar evaluasi. Perkembangan supervisi. 

Konsep dasar supervisi. Kategori guru. 

Pendekatan atau Orientasi Supervisi. Pendekatan 

ilmiah terhadap supervisi,. Pendekatan klinis 

terhadap supervisi. Pendekatan artistik terhadap 

supervisi. Mengintegrasi pandangan ilmiah, 

klinik, dan artistik. Supervisi kolegial. Supervisi 
kolegial, Pengembangan kemandirian, dan 

supervisi informal. 
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2.3.8 Mengevaluasi prinsip- 

prinsip hubungan 
kolegial dan 

kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau 

melalui jaringan 

kerjasama dengan 

komunitas di luar 

lembaga. 

Konsep supervisi. Pendekatan dan teknik 

supervisi. Program supervisi. Konsep monitoring. 

Pendekatan monitoring. Program monitoring. 

Instrumen monitoring. Karakteristik data. 

Penyusunan instrumen monitoring. Pelaksanaan 

supervisi dan monitoring. Penyusunan laporan. 

Desiminasi hasil monitoring. 

2.3.9 Menguasai teori tentang 

filsafat ilmu, filsafat 

pendidikan dan filsafat 

pendidikan Islam. 

Persoalan-persoalan Pokok dalam Pengembangan 

Ilmu, Karakteristik ilmu, Obyek ilmu, Metode dan 

alat Pengembangan ilmu, Sejarah Perkembangan 

Ilmu, Asumsi, Sumber dan batasan 

Pengembangan ilmu, Pembenaran Ilmu, Prinsip- 

Prinsip Pengembangan Ilmu, Berbagai Aliran 

Pengembangan Ilmu, obyek filsafat, Hakikat ilmu, 
Ontologi Ilmu, Epistemologi Ilmu dan Aksiologi 

Ilmu. 

2.3.10 Menguasai  dan 

mengembangkan hasil- 

hasil riset di bidang ilmu 

pendidikan dasar islam 

berbasis sumberdaya 

lokal yang bersifat 

kreatif, original dan 

telah teruji melalui 

pendekatan inter, multi 

dan transdisipliner 

dalam  praktek 

profesional sebagai 

pendidik dan konsultan. 

Pendalaman (PKn, Bahasa  Indonesia, 

Matematika, IPA,dan IPS) lanjut, Pendalaman 

pendidikan dasar islam (Aqidah Akhlak, Al 

Qur'an Hadist, Fiqih, SKI) lanjut, 

2.3.11 Menguasai dan mampu 

membuat regulasi yang 

berkaitan   dengan 

optimalisasi 

pemanfaatan hasil-hasil 

riset berupa temuan baru 

yang telah teruji  di 

bidang ilmu pendidikan 

dasar  islam  dari 
sumberdaya lokal, 

sehingga dapat 

digunakan untuk 

kemaslahatan umat 

manusia secara 
berkelanjutan dalam 

Kebijakan Pendidikan: Analisis kebijakan 

(Hakekat kebijakan, Kebijakan pendidikan 

sebagai kebijakan publik, Proses pembuatan 

kebijakan). Studi analisis kebijakan (Karakteristik 

studi analisis kebijakan, Analisis kebijakan 

sebagai diskursus, Ragam teknik analisis 

kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, 

Skenario analisis kebijakan). Studi analisis 

kebijakan pendidikan (Kerangka berpikir studi 

analisis kebijakan pendidikan, Perspektif dalam 

analisis kebijakan pendidikan). Studi pendidikan 

Islam. Konsep school governance. Konsep 

akuntabilitas.  Program  dan  indikator pendidikan 

dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan tantangan 

globalisasi   bagi   pendidikan.   Kasus   kebijakan 
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 praktek profesionalnya 

sebagai pendidik. 

beberapa negara di dunia. Metode analisis 

kebijakan. Jenis-jenis tindakan kebijakan. 

Monitoring dan Evaluasi kebijakan. 

Keterampilan Umum 

3.3.1 Mampu menemukan 

atau mengembangkan 

teori atau konsepsi atau 

gagasan ilmiah baru 

memberikan kontribusi 

pada pengembangan 

serta pengamalan ilmu 

pengetahuan dan atau 

atau teknologi yang 

memperhatikan         dan 

menerapkan  nilai 

humaniora pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah, 

dengan menghasilkan 

penelitian ilmiah 

berdasarkan metodologi 

ilmiah,  pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan 

kreatif. 

Metodologi penelitian: Manusia dan masalahnya. 

Riset dan tujuannya. Jenis-jenis riset. 

Perkembangan metodologi riset. Riset dan esensi 

berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam 

riset. Jalan dan cara untuk memperoleh kebenaran. 

Pemilihan topik, pengembangan permasalahan, 

dan pengusulan proyek riset. Sampling. Jenis- 

jenis data, data mana yang dapat diukur. Persoalan 

validitas. Faktor-faktor yang menentukan 

validitas. Jenis-jenis validitas. Kriteria validitas. 

Prosedur validitas. Persoalan reliabilitas. Teknik- 

teknik untuk menetapkan reliabilitas. Persoalan 

penetapan norma pengukuran. Metode observasi. 

Metode Kuesioner. Metode interviu. Metodologi 

statistik bagian deskriptif. Metodologi statistik 

bagian inferensial. Metode eksperimen, 

Pengembangan, multivariant. 

3.3.2 Mampu menyusun 

penelitian interdisiplin, 

multidisiplin     atau 

transdisiplin, termasuk 

kajian teoritis dan atau 

atau eksperimen pada 

bidang  keilmuan, 

teknologi, seni, dan 

inovasi   dalam 

pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah    yang 

dihasilkannya dalam 

bentuk disertasi, serta 

memublikasikan           2 

tulisan pada jurnal 

ilmiah     nasional     dan 
international terindeks. 

Membuat disertasi. membuat dua artikel untuk 

dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan 

internasional terindeks 
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3.3.3 Mampu  memilih 

penelitian yang tepat 

guna, terkini, termaju, 

dan memberikan 

kemaslahatan pada umat 

manusia   melalui 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin,   atau 

transdisiplin,   dalam 

rangka mengembangkan 

dan  atau   atau 

menghasilkan 

penyelesaian masalah di 

bidang   pendidikan 

Madrasah   Ibtidaiyah 

baik dalam teknologi, 

seni, kemasyarakatan 

berdasarkan hasil kajian 

ketersediaan 
sumberdaya internal 

maupun eksternal. 

Seminar isu-isu pendidikan: mencari Isu-isu 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Menemukan 

problematika pendidikan dasar melalui library 

reset dan review jurnal. 

3.3.4 Mampu 

mengembangkan  peta 

jalan penelitian dengan 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin,  atau 

transdisiplin, 

berdasarkan kajian 

tentang sasaran pokok 

penelitian   dan 

konstelasinya  pada 

sasaran yang lebih luas 

pada pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah. 

Educational design research. Toward productive 

design studies. Design research from a learning 

design perspective. Design research from a 

technology perspective. Design research from a 

curriculum perspective. Assessing the quality of 

design research proposals: some philosophical 

perspectives. Balancing innovation and risk: 

assessing design research proposals. Quality 

criteria for design research: evidence and 

commitments. From design research to large-scale 

impact: engineering research in education. 

Educational design research: the value of variety. 

3.3.5 Mampu    menyusun 

argumen dan solusi 

keilmuan, teknologi atau 

seni  berdasarkan 

pandangan   kritis   atas 

fakta, konsep, prinsip, 

atau teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah dan etika 

akademik,      serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media massa 

Ilmu komunikasi: Melakukan komunikasi dengan 

unsur-unsur yang terlibat. Menerapkan model- 

model komunikasi. Bertukar informasi. 

Menerapkan komunikasi non-verbal. Menerapkan 

komunikasi antar pribadi. Macam-macam 

berbicara. teknik berkomunikasi 



Page | 241 
 

 

 atau langsung kepada 
masyarakat. 

 

3.3.6 Mampu menunjukkan 

kepemimpinan 

akademik  dalam 

pengelolaan, 

pengembangan,   dan 

pembinaan sumberdaya, 

serta organisasi  yang 
berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Praktik filosofi kepemimpinan. definisi, konsep 

dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan 

fungsi pemimpin. Pendekatan Kepemimpinan. 

Berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus 

aktual kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan 

keputusan. Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme 
proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor 

penentu pengambilan keputusan. 

3.3.7 Mampu mengelola, 

menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali 

data dan informasi hasil 

penelitian yang berada 

di bawah 
tanggungjawabnya. 

Praktik melakukan publikasi ilmiah dalam jurnal 

Nasional dan Internasional. Jelajah jurnal 

Nasional dan Internasional yang teraktreditasi, 

3.3.8 Mampu 

mengembangkan dan 

memelihara hubungan 

kolegial  dan 

kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau 

melalui jaringan kerja 

sama  dengan komunitas 
di luar lembaga. 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan). Pentingnya membangun kemitraan. 

Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 

langkah-langkah membangun kemitraan. 

Keterampilan Khusus 

4.3.1 Mengembangkan 

proposal    disertasi 

melalui pengkajian teori 

atau konsepsi  atau 

gagasan ilmiah baru di 

bidang   IPTEK   di 

Madrasah   Ibtidaiyah 

secara  logis,  kritis, 

sistematis, inovatif, dan 
kreatif. 

Metode penelitian: delapan poin menyusun 

proposal (Pendahuluan. Permasalahan, persoalan 

atau kegelisahan akademik. Pentingnya topik 

penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Bagaimana penelitian itu yang akan dikerjakan 

atau diselesaikan. Pembatasan masalah dan 

penekanan istilah-istilah kunci. Sumbangan dalam 

pengembangan keilmuan atau ilmu-ilmu 

keislaman. Penjelasan singkat tentang sistematika 
penulisan dan rencana bab-bab penulisan) 
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4.3.2 Menemukan   atau 

mengembangkan teori 

atau konsep atau 

gagasan ilmiah baru 

melalui penelitian 

disertasi berdasarkan 

metodologi ilmiah, 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, inovatif dan 

kreatif,  serta 

menerapkan nilai-nilai 

humaniora. 

Metode penelitian: Manusia dan masalahnya. 

Riset dan tujuannya. Jenis-jenis riset. 

Perkembangan metodologi riset. Riset dan esensi 

berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam 

riset. Jalan dan cara untuk memperoleh kebenaran. 

Pemilihan topik, pengembangan permasalahan, 

dan pengusulan proyek riset. Sampling. Jenis- 

jenis data, data mana yang dapat diukur. Persoalan 

validitas. Faktor-faktor yang menentukan 

validitas. Jenis-jenis validitas. Kriteria validitas. 

Prosedur validitas. Persoalan reliabilitas. Teknik- 

teknik untuk menetapkan reliabilitas. Persoalan 

penetapan norma pengukuran. Metode observasi. 

Metode Kuesioner. Metode interviu. Metodologi 
statistik bagian deskriptif. Metodologi statistik 

bagian inferensial. Metode eksperimen. 

4.3.3 Menyusun disertasi dari 

hasil penelitian 

interdisiplin, 

multidisiplin  atau 

transdisiplin 

berdasarkan hasil kajian 
dan penemuan posisi. 

Menyusun disertasi dan mempublikasikan melalui 

jurnal atau buku. 

4.3.4 Mempresentasikan hasil 

disertasi dalam forum 
ilmiah internasional. 

Desiminasi melalui seminar  nasional, 

internasional, proceding,  jurnal terakreditasi, 
buku, media massa 

4.3.5 Memublikasikan dua 

tulisan pada jurnal 

ilmiah nasional dan satu 
internasional terindeks. 

Mempraktikkan publikasi ilmiah dalam jurnal 

Nasional dan Internasional 

4.3.6 Menyusun penelitian di 

bidang pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah 

yang tepat guna, terkini, 

termaju,  dan 

memberikan 

kemaslahatan pada umat 

manusia melalui 

pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin,  atau 

transdisiplin 

berdasarkan   peta   jalan 
penelitian dan 

konstelasinya. 

Mencari Isu-isu pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah. Menemukan problematika pendidikan 

dasar melalui library reset dan review jurnal. 



Page | 243 
 

 

4.3.7 Menyusun argumen dan 

solusi   keilmuan, 

teknologi,  atau  seni 

bidang pendidikan di MI 

serta 

mengkomunikasikannya 

melalui media massa 

atau langsung kepada 

masyarakat. 

Praktik Ilmu komunikasi: Melakukan komunikasi 

dengan unsur-unsur yang terlibat. Menerapkan 

model-model komunikasi. Bertukar informasi. 

Menerapkan komunikasi non-verbal. Menerapkan 

komunikasi antar pribadi. Macam-macam 

berbicara. Teknik berkomunikasi. 

4.3.8 Menunjukkan 

kepemimpinan 

akademik   dalam 

pengelolaan, 

pengembangan,    dan 

pembinaan sumberdaya, 

serta organisasi   yang 

berada  di bawah 

tanggungjawabnya. 

Praktik Kepemimpinan: filosofi kepemimpinan. 

Definisi, konsep dasar pemimpin dan 

kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan strategik, visioner. 

Analisis dan beberapa kasus aktual 

kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan 

keputusan. Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme 

proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor 
penentu pengambilan keputusan. 

4.3.9 Menunjukkan 

kemampuan manajerial 

dalam mengelola, 

menyimpan, mengaudit, 

mengamankan,   dan 

menemukan  kembali 

data dan informasi hasil 

penelitian yang berada 

di   bawah 
tanggungjawabnya 

Praktik melakukan publikasi ilmiah dalam jurnal 

Nasional dan Internasional. Jelajah jurnal 

Nasional dan Internasional yang teraktreditasi, 

4.3.10 Mengembangkan dan 

memelihara hubungan 

kolegial dan 

kesejawatan di dalam 

lingkungan sendiri atau 

melalui jaringan 

kerjasama dengan 

komunitas       di      luar 
lembaga. 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja 

(kemitraan). Pentingnya membangun kemitraan. 

Posisi jejaring kerja dalam kesinambungan 

penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan 

langkah-langkah membangun kemitraan. 



Page | 244 
 

 

4.3.11 Mampu memimpin dan 

mengelola pengetahuan 

dan riset di bidang ilmu 

pendidikan dasar islam 

didalam kelompoknya 

dan mampu mengelola 

diseminasinya hasil- 

hasil riset tersebut, 

sehingga mampu 

mengambil keputusan 

yang tepat dan maslahat 
untuk kepentingan 

masyarakat. 

Leadership riset: Teori Great Man, Teori 

Kepemimpinan Sifat atau Trait Theory, Teori 

Kepemimpinan Perilaku, Teori Situasional, Teori 

Kepemimpinan Charismatik, Teori 

Kepemimpinan Visioner, Teori Atribusi, Teori 

Lingkungan atau Environmental Theory, Teori 

Pribadi dan situasi atau Personal-Situation 

Theory, Teori Humanistik, Teori Tukar-Menukar 

atau Exchange Theory. 

4.3.12 Mampu melakukan 

evaluasi terhadap diri 

sendiri dan 

kelompoknya, 

mengelola pembelajaran 

diri sendiri  secara 

efektif, 

mengkomunikasikan 

informasi, argumen, 

analisis,  yang 

relevan dengan bidang 

ilmu pendidikan dasar 

islam dalam berbagai 

bentuk media 

penyampaian kepada 

masyarakat. 

Praktik evaluasi (Autentik Assesment): 

Mempraktikkan pengukuran, penilaian, evaluasi. 

Tujuan, fungsi, prinsip, objek-subjek, etika dan 

karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip evaluasi 

pembelajaran, dan standar penilaian. Ranah 

Kognitif, Ranah Psikomotorik dan Afektif 

(taksonomi bloom) dalam Pembelajaran di MI. 

penyusunan indikator dari Kompetensi Dasar. 

Teknik evaluasi tes dan non tes. tes obyektif dan 

tes uraian. Menyusun kisi-kisi instrumen tes 

(pilihan ganda, isian singkat, esai). pembuatan 

soal pilihan ganda dan esai. Teknik penilaian non 

tes (lembar observasi, daftar cek,  angket, 

pedoman wawancara, skala sikap, penilaian antar 

teman, proyek, portofolio dan jurnal dll). teknik 

analisis instrumen tes (Analisis konstruk, Isi dan 

Empirik). daya beda, tingkat kesukaran, 

penyebaran jawaban, validitas, reliabilitas dll.. 

Cara menentukan KKM. Tindak lanjut hasil 

evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak lanjut untuk 
guru). Pelaporan hasil belajar. 



Page | 245 
 

6. Menentukan Keluasan & Kedalaman Serta Menghitung Bobot SKS & 

Memberi label Mata Kuliah 

 

Tabel 26. Perhitungan SKS Per Mata Kuliah Prodi PGMI S3 
 
 

 

No 
Kode 

Warna 

Nama 

Mata 

Kuliah 

Kelu- 

asan 

Kedal- 

aman 

 

Beban 
SKS 

Sementara 

 

SKS 

1  Disertasi 40 6 240 8.0127186 8 

 
2 

 Design 

Riset 

 
36 

 
5 

 
180 

 
6.009539 

 
6 

 
3 

 Seminar 
Riset 

 
27 

 
4 

 
108 

 
3.6057234 

 
4 

 

 

4 

 Riset 

Pendidikan 

Dasar 

Islam 

 

 

32 

 

 

4 

 

 

128 

 

 

4.2734499 

 

 

4 

 

 

5 

 Isu-isu 

Pendidikan 

Dasar 
Islam 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

54 

 

 

1.8028617 

 

 

2 

 
6 

 Evaluasi & 

supervisi 

 
13 

 
6 

 
78 

 
2.6041335 

 
3 

 
7 

 Publikasi 

Ilmiah 

 
31 

 
6 

 
186 

 
6.2098569 

 
6 

 

8 

 Komunikas 

i 

Pendidikan 

 
 

12 

 
 

6 

 
 

72 

 
 

2.4038156 

 
 

2 

 
9 

 Diesign 

Tematik 

 
11 

 
4 

 
44 

 
1.4689984 

 
2 

10 
 

Tematik 14 4 56 1.8696343 2 

 

 

11 

 Leadership 

& 

Kebijakan 

Pendidikan 

 

 

28 

 

 

4 

 

 

112 

 

 

3.7392687 

 

 

4 

     1258 42 43 



 

7. Menitipkan Soft Skill Pada Mata Kuliah 

 

Tabel 27. Soft Skill Mata Kuliah Prodi PGMI S3 (terdapat dalam tabel lampiran) 
 

 

 

 

 

NO 

 

 
 

MATAKULIAH 

 

 
 

sks 

 

 

 
1.1BertakwakepadaTuha

n Yang MahaEsadan 

mampu menunjukkan 

sikap religius; 

 

 
1.2Menjunjung 

tingginilai 

kemanusiaan 

dalam 

menjalankan 

tugas berdasarkan 

agama,moral, 

dan etika; 

 
1.3Berkontribusidal

am peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa

, bernegara,dan 

kemajuan peradaban 

berdasarkan 

Pancasila; 

 
1.4Berperan 

sebagaiwarga 

negarayang 

banggadan 

cintatanah 

air,memiliki 

nasionalismesertara

sa tanggungjawab 

padanegara 

dan bangsa; 

 
1.5Mengharg

ai keanekaragaman 

budaya, 

pandangan,agama,d

an 

kepercayaan,sertapenda

pat atau temuan 

orisinalorang 

lain; 

 

 

1.6Bekerjasamad

an memilikikepekaan 

sosial sertakepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

 

 

 
1.7Taat hukumdan disiplin 

dalamkehidupan 

bermasyarakat dan 
bernegara; 

 

 

 

1.8Menginternalisasinilai, 

norma,dan etikaakademik; 

 

 

1.9Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan 

dibidang 

keahliannyasecaramand

iri; 

 

 

1.10Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan,dan 

kewirausahaan; 

 

 

 

1.11Menjunjung tinggidan 

menginternalisasinilai- 

nilaietikakeislaman; 

 

 
1.12Bertanggung 

jawab 

sepenuhnyaterhadap 

nilai- nilaiakademikyaitu 

kejujuran, kebebasan 

dan otonomi 

akademikyang 

diembanya; 

 

 

1.13Menampilkan 

dirisebagai pribadiyang 

jujur,berakhlak mulia,dan 

teladan bagi 

pesertadidikdan 

masyarakat; 

 

 
1.14Menampilkan 

dirisebagai pribadiyang 

mantap,stabil, 

dewasa,arif dan 

berwibawa 

sertaberkemampuan 

adaptasi 

secarabaikditempat 

tugas; 

 
1.15Bersikap 

inklusif,bertindak obyektif 

dan tidakdeskriminatif 

berdasarkan pertimbangan 

jenis 

kelamin,agama,ras,kondisifisik,lata

r belakang keluargadan 

statussosial 

ekonomi; 

 

 

1.16Menunjukkan 

etoskerja, tanggung 

jawab,rasabangga dan 

cintamenjadipendidik, 

dan 
percayadiri; 

 

 
1.17Menunjukkan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan 

dibidang Pendidikan 

Guru KelasMI/SD 

secaramandiri
; 

1.18Menginternalis

asi semangat 

kemandirian, kejuangan 

dan kewirausahaan 

dalampembelajaran bidang 

Guru 

KelasMI/SD(bidang 

kajian 

BahasaIndonesia, 

Matematika,IPA,IPS,PKn 

dan 

PAI diMI/SD); 

 

 

 

 

TOTAL 

1 Disertasi 8 
          

1 1 
      

 

2 

2 DesignRiset 6 
           

1 
      

 

1 

3 SeminarRiset 4 
 

1 
          

1 
     

 

2 

4 Riset PendidikanDasarIslam 4 
   

1 
              

 

1 

5 Isu-isuPendidikanDasarIslam 2 
          

1 
    

1 
  

 

2 

6 Evaluasi& supervisi 3 
   

1 
            

1 
 

 

2 

7 Publikasi Ilmiah 6 
           

1 
      

 

1 

8 Komunikasi Pendidikan 2 
     

1 
  

1 
         

 

2 

9 DiesignTematik 2 
               

1 
  

 

1 

10 Tematik 2 
                

1 1 
 

 

2 

12 Leadership& Kebijakan 4 

        

1 
         

 

1 
 

TOTAL 43 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 3 1 0 0 2 
 

1 
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8. Struktur Kurikulum 

 

Tabel 28. Struktur Kurikulum Prodi PGMI S3 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 
Semester 2 

Semester 6 

 
Pemantapan 

Kompetensi 

 
Pengembang 

an Penelitian 

 
Pengembang 

an Penelitian 

Pengembang 

an     

Kemampuan 

Publikasi 

Pengelolaan 

Data 

Penelitian 

 
Penelitian 

Profesional 

12 Sks 13 Sks 4 Sks 6 Sks 0 Sks 8 Sks 

Diesign 

Tematik (2) 

Design Riset 

(6) 

Seminar 

Riset (4) 

Publikasi 

Ilmiah (6) 

Ujian 

Komprehens 

if 

 
Disertasi (8) 

Tematik (2) 
Evaluasi & 

Supervisi (3) 

  Ujian 

Pendahuluan 

 

Riset 

Pendidikan 

Dasar Islam 

(4) 

Isu-Isu 

Pendidikan 

Dasar Islam 

(2) 

   
Ujian 

Tertutup 

 

Leadership 

& Kebijakan 

Pendidikan 

(4) 

Komunikasi 

Pendidikan 

(2) 
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9. Deskripsi Matakuliah 

 

Tabel 29. Deskripsi Mata Kuliah Prodi PGMI S3 

No Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Disertasi (8 SKS) 1.11, 1.12,2.3.1, 3.3.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 

 

 

 

 

1.11 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 

 

 

 

1.12 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

2.3.1 
Kajian teori-teori pendidikan, analisis teori pendidikan islam, 

studi literatur, library risert, metodologi penelitian. 

 

 

 

 

 

 
3.3.1 

Metodologi penelitian: Manusia dan masalahnya. Riset dan 

tujuannya. Jenis-jenis riset. Perkembangan metodologi riset. Riset 

dan esensi berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam riset. 

Jalan dan cara untuk memperoleh kebenaran. Pemilihan topik, 

pengembangan permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat diukur. 

Persoalan validitas. Faktor-faktor yang menentukan validitas. 

Jenis-jenis validitas. Kriteria validitas. Prosedur validitas. 

Persoalan reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan 

reliabilitas. Persoalan penetapan norma pengukuran. Metode 

observasi. Metode Kuesioner. Metode interviu. Metodologi 

statistik bagian deskriptif. Metodologi statistik bagian inferensial. 

Metode eksperimen, Pengembangan, multivariant. 

 
4.3.1 

Metode penelitian: delapan  poin menyusun  proposal 

(Pendahuluan. Permasalahan, persoalan atau kegelisahan 

akademik.   Pentingnya   topik   penelitian.   Hasil-hasil penelitian 
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  terdahulu. Bagaimana penelitian itu yang akan dikerjakan atau 

diselesaikan. Pembatasan masalah dan penekanan istilah-istilah 

kunci. Sumbangan dalam pengembangan keilmuan atau ilmu- 

ilmu keislaman. Penjelasan singkat tentang sistematika penulisan 

dan rencana bab-bab penulisan). 

 

 

 

 

 

 
4.3.2 

Metode penelitian: Manusia dan masalahnya. Riset dan  

tujuannya. Jenis-jenis riset. Perkembangan metodologi riset. Riset 

dan esensi berpikir ilmiah. Langkah-langkah esensial dalam riset. 

Jalan dan cara untuk memperoleh kebenaran. Pemilihan topik, 

pengembangan permasalahan, dan pengusulan proyek riset. 

Sampling. Jenis-jenis data, data mana yang dapat diukur. 

Persoalan validitas. Faktor-faktor yang menentukan validitas. 

Jenis-jenis validitas. Kriteria validitas. Prosedur validitas. 

Persoalan reliabilitas. Teknik-teknik untuk menetapkan 

reliabilitas. Persoalan penetapan norma pengukuran. Metode 

observasi. Metode Kuesioner. Metode interviu. Metodologi 

statistik bagian deskriptif. Metodologi statistik bagian inferensial. 

Metode eksperimen. 

4.3.3 
Menyusun disertasi dan mempublikasikan melalui jurnal atau 

buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Design Riset 1.12, 2.3.2, 3.3.2, 3.3.4 

 

 

 

 

1.12 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 

 

2.3.2 

Mendesain rencana anda untuk menulis. Menyampaikan artikel 

anda. Memajukan argumen anda. Memilih sebuah jurnal. 

Meninjau literatur yang relevan. Menguatkan struktur anda. 

Menyajikan bukti anda. Membuka dan menutup artikel anda. 

Memberi, menerima, dan menggunakan umpan balik. Mengedit 

kalimat anda. Mengemas artikel anda. Mengirim atikel anda. 

3.3.2 
Membuat disertasi. membuat dua artikel untuk dipublikasikan di 

jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks 

 

3.3.4 

Penelitian desain pendidikan. Menuju studi desain yang produktif. 

Desain penelitian dari perspektif desain pembelajaran. Desain 

penelitian   dari   perspektif   teknologi.   Desain   penelitian   dari 

perspektif kurikulum. Menilai kualitas proposal penelitian desain: 



Page | 250 
 

 

  beberapa perspektif filosofis. Menyeimbangkan inovasi dan 

risiko: menilai proposal penelitian desain. Kriteria kualitas untuk 

penelitian desain: bukti dan komitmen. Dari penelitian desain 

untuk dampak skala besar: penelitian teknik di bidang pendidikan. 

Penelitian desain pendidikan: nilai varietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Seminar Riset 1.2, 1.13, 2.3.3, 3.3.3 

 

 

 

 

1.2 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 

 

 

 

1.13 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 
2.3.3 

Isu-isu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Menemukan 

problematika pendidikan dasar melalui library reset dan review 

jurnal. 

 
3.3.3 

Seminar isu-isu pendidikan: mencari Isu-isu pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah. Menemukan problematika pendidikan dasar 

melalui library reset dan review jurnal. 

4 
Riset Pendidikan 

Dasar Islam 
1.4, 2.3.4, 4.3.6 
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1.4 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). 

Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di 

rumah dan sekolah. Bergotong royong dan cinta lingkungan. 

Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumpah 

pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan pusat. 

Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat 

daerah dan pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. 

Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran politik luar 

negeri Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga 

negara Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. Ketahanan 

nasional. 

 
2.3.4 

Teori-teori Pendidikan (John Dewe, Pestalozi, Peace, Burner, 

george R. Knight, Ki Hajar Dewantara). Teori pendidikan klasik, 

pribadi, teknologi pendidikan. 

  
4.3.6 

Mencari Isu-isu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Menemukan 

problematika pendidikan dasar melalui library reset dan review 

jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Isu-isu Pendidikan 

Dasar Islam 
1.11, 2.3.5, 3.3.5 

 

 

 

 

1.11 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 

 

 

2.3.5 

Teori pendidikan. Genealogi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan 

(Membahasa masalah-masalah pendidikan dalam dunia empiris 

yang bersifat fundamental). Sistem pendidikan nasional. Fungsi 

dan peran lembaga pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup. 

Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Demokrasi 

pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. Permasalahan pendidikan. 

Pendidikan dan pembangunan. Landasan hukum dan Landasan 

Yuridis Pendidikan. 
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3.3.5 

Ilmu komunikasi: Melakukan komunikasi dengan unsur-unsur 

yang terlibat. Menerapkan model-model komunikasi. Bertukar 

informasi. Menerapkan komunikasi non-verbal. Menerapkan 

komunikasi antar pribadi. Macam-macam berbicara. Teknik 

berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Evaluasi & 

Supervisi 
1.4, 1.17, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 

PKn: (pancasila. Nilai-nilai pancasila, nilai-nilai ketuhanan, 

kemanuasian, kerukunan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). 

Konsep hidup rukun dalam perbedaan. Hak dan kewajiban di 

rumah dan sekolah. Bergotong royong dan cinta lingkungan. 

Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumpah 

pemuda dan norma masyarakat. Harga diri dan rasa bangga 

sebagai bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan daerah dan pusat. 

Sikap terhadap globalisasi. Pentingnya NKRI dan Perpu tingkat 

daerah dan pusat. Kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama. Nilai juang dan proses perumusan pancasila. 

Peran Indonesia di tingkat ASIA Tenggara. Peran politik luar 

negeri Indonesia dalam era globalisasi). Pengantar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga 

negara Indonesia. Bela negara. Wawasan nusantara. Ketahanan 

nasional. 

 

1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

2.3.6 
Prinsip-prinsip supervisi. Gaya kepemimpinan di organisasi yang 

dibawahnya. Pengaruh gaya kepemimpinan. 

  

 

 
2.3.7 

Konsep dasar evaluasi. Perkembangan supervisi. Konsep dasar 

supervisi. Kategori guru. Pendekatan atau Orientasi Supervisi. 

Pendekatan ilmiah terhadap supervisi,. Pendekatan klinis terhadap 

supervisi. Pendekatan artistik terhadap supervisi. Mengintegrasi 

pandangan ilmiah, klinik, dan artistik. Supervisi kolegial. 

Supervisi kolegial, Pengembangan kemandirian, dan supervisi 

informal. 

  

 
2.3.8 

Konsep supervisi. Pendekatan dan teknik supervisi. Program 

supervisi. Konsep monitoring. Pendekatan monitoring. Program 

monitoring. Instrumen monitoring. Karakteristik data. 

Penyusunan instrumen monitoring. Pelaksanaan supervisi dan 

monitoring. Penyusunan laporan. Desiminasi hasil monitoring. 

7 Publikasi Ilmiah 1.12, 3.3.7, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9 
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1.12 

Aqidah Ahlak: Akidah -Akhlaq dan ruang lingkupnya, Kalimat 

Thoyyibah, Asmaul Husna, Sifat wajib Allah dan Sifat Mukhal 

Allah, Iman kepada Allah, Malaikat, Hari Kiamat,  Rasul, 

Akhlaq: Akhlak terpuji, akhlak tercela, Adab Islami (Orang tua, 

Guru, Teman), Kisah Teladan (Sahabat Rasul atau 

Khulafaurasyidin, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Ulama). 

Akidah Islam. Kesatuan Akidah. Ruang Lingkup Akhlak. Dasar- 

dasar Akhlak. Karakteristik dan Urgensi Akhlak dalam Ajaran 

Islam. Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral. Hubungan Akidah 

dengan Akhlak 

 
3.3.7 

Praktik melakukan publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan 

Internasional. Jelajah jurnal Nasional dan Internasional yang 

teraktreditasi, 

4.3.4 
Desiminasi melalui seminar nasional, internasional, proceding, 

jurnal terakreditasi, buku, media massa. 

4.3.5 
Mempraktikkan publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan 

Internasional 

 

 
4.3.7 

Praktik Ilmu komunikasi: Melakukan komunikasi dengan unsur- 

unsur yang terlibat. Menerapkan model-model komunikasi. 

Bertukar informasi. Menerapkan komunikasi non-verbal. 

Menerapkan komunikasi antar pribadi. Macam-macam berbicara. 

Teknik berkomunikasi. 

 
4.3.9 

Praktik melakukan publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional dan 

Internasional. Jelajah jurnal Nasional dan Internasional yang 

teraktreditasi, 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Komunikasi 

Pendidikan 
1.6, 1.9, 3.3.8, 4.3.10 

 

 

 

 

 

 
 

1.6 

IPS: (Pengertian dan Tujuan IPS, Latar Belakang Lahirnya IPS. 

Kajian IPS: Fakta, Konsep, dan Generalisasi. Ruang Lingkup 

Sejarah: Zaman pra sejarah, zaman hindu budha, zaman islam, 

zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman 

orde lama, orde baru, zaman reformasi. Geografi: letak indonesia, 

kenampakan alam, sumber daya alam, Ekonomi: sistem 

perekonomian, kegiatan ekonomi, dan Koperasi. Sosiologi: 

interaksi sosial, norma sosial, lembaga sosial, kebudayaan 

(nasional dan lokal: sistem upacara keagamaan, sistem bahasa, 

sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

ekonomi dan mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan 

organisasi sosial dan kesenian) Manusia sebagai makhluk budaya, 

individu dan makhluk sosial. Manusia, Nilai, Moral dan hukum. 

Esensi nilai, norma dan moral kehidupan. 
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1.9 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

 

 
3.3.8 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan). Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam 

kesinambungan penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan langkah-langkah 

membangun kemitraan. 

 

 
4.3.10 

Mempraktikkan hakekat jejaringan kerja (kemitraan). Pentingnya 

membangun kemitraan. Posisi jejaring kerja dalam 

kesinambungan penyelenggaraan kursus di LPTK. Tujuan dan 

prinsip membangun kemitraan, Strategi dan langkah-langkah 

membangun kemitraan. 

 

 

 

 

 
 

9 

Diesign Tematik 1.16, 2.3.9 

 

1.16 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

 

 

 
2.3.9 

Persoalan-persoalan Pokok dalam Pengembangan Ilmu, 

Karakteristik ilmu, Obyek ilmu, Metode dan alat Pengembangan 

ilmu, Sejarah Perkembangan Ilmu, Asumsi, Sumber dan batasan 

Pengembangan ilmu, Pembenaran Ilmu, Prinsip-Prinsip 

Pengembangan Ilmu, Berbagai Aliran Pengembangan Ilmu, 

obyek filsafat, Hakikat ilmu, Ontologi Ilmu, Epistemologi Ilmu 

dan Aksiologi Ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Tematik 1.17, 2.3.10 

 

1.17 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

 

 

 

 
1.18 

Edupreneurship: Penentuan potensi wirausaha. Metode analisis 

diri sendiri. Sifat-sifat wirausaha. Cara mendirikan usaha 

pendidikan. Cara penilaian kebutuhan usaha. Cara memperoleh 

modal. Transaksi pembayara. Cara mengajukan pinjaman. Cara 

menentukan lokasi dan layout. Pengelolaan sumber manusia dan 

customer service. Strategi pemasaran. Penilaian kelayakan usaha. 

Perlindungan usaha dalam berwirausaha. Kesempatan 

Berwirausaha. Ide Bisnis. Business Plan. Merek. Marketing Plan. 

Analisis Industri. Operation Plan. Organization Plan. 

 
2.3.10 

Pendalaman (PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,dan IPS) 

lanjut, Pendalaman pendidikan dasar islam (Aqidah Akhlak, Al 

Qur'an Hadist, Fiqih, SKI) lanjut, 
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11 

Leadership & 

Kebijakan 

Pendidikan 

 
1.9, 2.3.11, 3.3.6, 4.3.8, 4.3.11 

 

1.9 

Etika Profesi: Hakikat etika dalam pengembangan profesi guru. 

Syarat profesi guru. Organisasi profesi guru. Kode etik profesi 

guru. Kompetensi guru. Upaya pengembangan kompetensi. klinik 

pendidikan 

 

 

 

 

 

 
2.3.11 

Kebijakan Pendidikan: Analisis kebijakan (Hakekat kebijakan, 

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, Proses 

pembuatan kebijakan). Studi analisis kebijakan (Karakteristik 

studi analisis kebijakan, Analisis kebijakan sebagai diskursus, 

Ragam teknik analisis kebijakan, Keterbatasan analisis kebijakan, 

Skenario analisis kebijakan). Studi analisis kebijakan pendidikan 

(Kerangka berpikir studi analisis kebijakan pendidikan, Perspektif 

dalam analisis kebijakan pendidikan). Studi pendidikan Islam. 

Konsep school governance. Konsep akuntabilitas. Program dan 

indikator pendidikan dasar. Isu-isu kebijakan. Peluang dan 

tantangan globalisasi bagi pendidikan. Kasus kebijakan beberapa 

negara di dunia. Metode analisis kebijakan. Jenis-jenis tindakan 

kebijakan. Monitoring dan Evaluasi kebijakan. 

 

 

 
3.3.6 

Praktik filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep dasar pemimpin 

dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. Pendekatan 

Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan 

strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus aktual 

kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. Aplikasi 

pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan keputusan. 

Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

 

 

 
4.3.8 

Praktik Kepemimpinan: filosofi kepemimpinan. Definisi, konsep 

dasar pemimpin dan kepemimpinan. Peran dan fungsi pemimpin. 

Pendekatan Kepemimpinan. Berbagai gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan strategik, visioner. Analisis dan beberapa kasus 

aktual kepemimpinan. Konsep dasar pengambilan keputusan. 

Aplikasi pohon keputusan. Mekanisme proses pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. 

 

 

 
4.3.11 

Leadership riset: Teori Great Man, Teori Kepemimpinan Sifat 

atau Trait Theory, Teori Kepemimpinan Perilaku, Teori 

Situasional, Teori Kepemimpinan Charismatik, Teori 

Kepemimpinan Visioner, Teori Atribusi, Teori Lingkungan atau 

Environmental Theory, Teori Pribadi dan situasi atau Personal- 

Situation Theory, Teori Humanistik, Teori Tukar-Menukar atau 

Exchange Theory. 

4.3.12 
Praktik evaluasi (Autentik Assesment): Mempraktikkan 

pengukuran, penilaian, evaluasi. Tujuan, fungsi, prinsip, objek- 
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  subjek, etika dan karakteristik instrumen evaluasi. Prinsip 

evaluasi pembelajaran, dan standar penilaian. Ranah Kognitif, 

Ranah Psikomotorik dan Afektif (taksonomi bloom) dalam 

Pembelajaran di MI. penyusunan indikator dari Kompetensi 

Dasar. Teknik evaluasi tes dan non tes. Tes obyektif dan tes 

uraian. Menyusun kisi-kisi instrumen tes (pilihan ganda, isian 

singkat, esai). Pembuatan soal pilihan ganda dan esai. Teknik 

penilaian non tes (lembar observasi, daftar cek, angket, pedoman 

wawancara, skala sikap, penilaian antar teman, proyek, portofolio 

dan jurnal dll). Teknik analisis instrumen tes (Analisis konstruk, 

Isi dan Empirik). Daya beda, tingkat kesukaran, penyebaran 

jawaban, validitas, reliabilitas dll.. Cara menentukan KKM. 

Tindak lanjut hasil evaluasi (Pengayaan, remidi, tindak lanjut 

untuk guru). Pelaporan hasil belajar. 
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BAB IV 

 

 
A. MODEL PEMBELAJARAN 

a. Pembelajaran SCL di Perguruan Tinggi 

Salah satu implikasi dari redesains kurikulum mengacu KKNI adalah 

banyaknya mata kuliah dengan bobot sks besar (6 sampai dengtan 8 sks). Jika prodi 

mempunyai kelas paralel banyak, tentu hal ini akan menjadi kendalam tersendiri. 

Misalnya, Prodi PGMI pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan terdiri dari 

120 mahasiswa yang dipecah ke dalam tiga kelas. Pada program studi ini, terdapat 

mata kuliah Pembelajaran Tematik yang bobotnya mencapai 6 sks. Mengingat mata 

kuliah ini mengambil tema-tema tertentu yang kemudian dikaji dari berbagai 

perspektif keilmuan, maka dosen pengampunya terdiri dari tiga atau lebih dengan 

latar belakang keilmuan yang berbeda. Tentu, mata kuliah ini tidak bisa hanya 

diampu oleh satu dosen. Oleh karena itu, diperlukan team teaching dalam perkuliah 

model ini.31 

Team teaching adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dua atau 

lebih dosen, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing (Yeni 

Artiningsih, 2008). Definisi ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bahwa team 

teaching merupakan metode mengajar dengan jumlah dosen yang lebih dari satu 

orang, dan tiap-tiap dosen mempunyai tugas sendiri-sendiri (Martiningsih, 2007). 

Definisi senada juga disampaikan oleh Ahmadi dan Prasetya (2005) yang 

menyatakan bahwa team teaching merupakan pengajaran yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh beberapa dosen. Artinya, tim pengajar atau dosen memberikan 

materi perkuliahan yang sama dalam waktu dan tujuan yang sama pula. Para guru 

tersebut bersama-sama mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil 

belajar mahasiswa secara bersama-sama pula. Adapun secara praktis, 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergilir dengan metode ceramah, atau 

bersama-sama dengan metode diskusi panel. Dapat disimpulkan bahwa team 

teaching adalah pembelajaran satu mata kuliah kepada sekelompok mahasiswa 

dalam satu kelas, oleh dua orang dosen atau lebih dalam waktu dan pertemuan yang 

sama. 

Team teaching juga dikenal dengan istilah mengajar dalam satu tim (lebih dari 

satu orang), pengajar beregu, atau collaborative teaching (Wiradinata, 2013: 73). 

Sementara itu, tujuan pelaksanaan team teaching adalah untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran atau perkuliahan. Hal ini didasarkan pada konsep dan 
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anggapan bahwa jika proses pembelajaran dipandu oleh sebuah team, maka 

pendampingan terhadapa belajar anak menjadi lebih maksimal. Misalnya, satu 

dosen menyampaikan materi perkuliahan secara teoritis, sedangkan dosen yang 

satunya lagi menyampaikan materi perkuliahan secara praktis. Dalam pembelajaran 

tematik, tema tertentu, lingkungan misalnya, dapat dibahas oleh satu orang dosen 

dari perspektif ilmu sosiologi, sementara dosen yang lain membahasnya dalam 

perspektif biologi dan lain sebagainya. Di samping itu, masing-masing dosen dapat 

saling melengkapi kekurangan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, 

materi perkuliahan yang terlalu teoritis dapat dilengkapi dengan penjelasan praktis. 

Inilah sisi kebaikan yang diharapkan. Dengan demikian, tujuan utama penerapan 

team teaching tidak lain adalah untuk peningkatan kualitas hasil proses 

perkuliahan.32 

1. Jenis-Jenis Pembelajaran Team Teaching 

Secara umum, team teaching dapat dibagi menjadi dua, yaitu semi team 

teaching dan team teaching penuh (Soelwani S. 2007). Pertama, semi team 

teaching. Terdapat tiga variasi dalam pelaksanaan semi team teaching ini, yakni: 

(a) sejumlah dosen mengajar mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Dalam 

hal ini, semua perencanan, materi, dan metode yang digunakan telah disepakati 

bersama. (b) satu mata kuliah disajikan oleh sejumlah dosen secara bergantian 

dengan pembagian waktu yang berbeda. Misalnya, mata kuliah pembelajaran 

tematik dengan bobot 6 sks yang diampu oleh tiga dosen. Karena 6 sks, maka 

jumlah tatap muka setiap minggunya adalah tiga kali. Praktik semi team teaching 

ini bisa diatur, misalnya pertemuan pertama dosen A, pertemuan kedua dosen B dan 

pertemuan ketiga dosen C. (c) satu mata kuliah disajikan oleh sejumlah dosen 

dengan mendesain mahasiswa secara berkelompok. 

Kedua, team teaching penuh. Berbeda dengan semi team teaching yang 

dilakukan secara bergantian, maka dalam team teaching penuh dilakukan secara 

bersamaan. Artinya, setiap tatap muka perkuliahan, sekelompok dosen masuk kelas 

secara bersamaan dan menyampaikan materi perkuliahan yang sama, dan pada 

waktu yang sama pula. Tentu, semua perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

dilakukan atas kesepakatan bersama pula,. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip 

pembentukan team dalam melaksanakan tugas tertentu. Segala sesuatu yang 

berkaitan dengan misi pencapaian tujuan, dilakukan secara bersama-sama, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan 

(Wiradinata, 2013: 74).33 
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Secara teknis, mekanisme perkuliahan team teaching penuh dapat 

dideskripsikan demikian: (1) perkuliahan dilakukan bersama seorang dosen sebagai 

penyaji atau menyampaikan informasi, dan seorang dosen yang lain lagi 

membimbing diskusi kelompok atau membimbing latihan individual. (2) anggota 

tim dosen secara bergantian menyajikan topik atau materi perkuliahan. Dosen 

memandu jalannya diskusi mahasiswa atau tanya jawab secara bersama-sama dan 

saling melengkapi jika jawaban mahasiswa ada yang kurang tepat. (3) Seorang 

dosen sisnior (guru besar) menyajikan langkah-langkah dalam latihan, observasi, 

praktik, dan informasi seperlunya. Kemudian kelas dibagi dalam kelompok- 

kelompok kecil. Setiap kelompok dipandu oleh seorang dosen yunior. Pada akhir 

perkuliahan masing-masing kelompok menyajikan data laporan (lisan atau tertulis), 

serta ditanggapi dan disimpulkan bersama.34 

2. Tahapan-tahapan Pembelajaran team teaching 

Secara umum, terdapat tiga tahap pembelajaran team teaching, yaitu tahap 

awal, inti, dan evaluasi. Berikut penjelasana ketiga tahapan tersebut. 

a. Tahap Awal 

Pada tahap awal pembelajaran team teaching, terdapat empat langkah yang 

harus ditempuh dosen. Pertama, merencanakan pembelajaran secara bersama-sama, 

atau dalam KKNI disebut dengan istilah Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

Artinya, menyusun RPS harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua dosen 

yang tergabung dalam team teaching. Hal ini dimaksudkan agar para dosen dapat 

memahami semua substansi materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Di 

samping itu, perbedaan materi dan aspek-aspek pembelajaran lainnya dapat 

disepakati bersama, sehingga kesenjangan materi dapat diminimalisir. Kedua, 

menyusun metode pembelajaran secara bersama-sama. Penyusunan metode secara 

bersama ini dilakukan agar semua dosen memahami alur karakter materi dan cara 

penyampaiannya. Ketiga, menyusun point-point penting dalam RPS secara 

bersama-sama. Inilah salah satu kelebihan team teaching. Maksudnya, satu RPS 

yang disusun oleh banyak dosen akan menghasilkan komposisi materi secara padat 

namun komprehensif. Keempat, membagi peran dan tanggung jawab secara jelas 

dalam team teaching. Pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing dosen 

harus dibicarakan secara jelas ketika merencanakan proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Hal ini penting dilakukan agar ketika proses pembelajaran atau 

perkuliahan berlangsung, dosen tahu peran dan tugasnya masing-masing sehingga 

tidak membingungkan mahasiswa.35 
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b. Tahap Inti 

Tahap inti dari pelaksanaan team teaching dapat dibuat secara bervariasi. 

Variasi pertama dua dosen atau lebih menyampaikan materi secara penuh, 

sedangkan dosen yang lainnya sebagai pengawas dan atau pembantu team. Variasi 

yang lain adalah, dosen secara bergantian menyampaikan materi perkuliahan 

hingga waktu berakhir. Dalam hal ini, tugas sebagai pemateri dibagi sama rata 

dengan semua dosen anggota team. Variasi yang lain dapat dibuat sesuai 

kesepakatan bersama dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. 

c. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, tidak hanya dosen yang berperan aktif, namunjuga harus 

melibatkan mahasiswa, Oleh karena itu, proses evaluasi dalam pembelajaran team 

teaching terdiri dari dua langkah. Pertama, evaluasi dosen selama proses 

pembelajaran dilakukan oleh partner team setelah jam pelajaran berakhir. Evaluasi 

dilakukan oleh masing-masing partner dengan cara memberi kritikan-kritikan dan 

saran yang membangun untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dalam 

hal ini, setiap dosen yang diberi saran harus menerima dengan baik saran-saran 

tersebut. Itulah kelebihan dari team teaching. Setiap dosen harus merasa “mungkin 

salah” meskipun mempunyai keyakinan benar atas ilmu yang diberikan. Oleh 

karena itu, evaluasi ini harus dilakukan di luar ruang kelas pembelajaran untuk 

menjaga image masing-masing dosen di hadapan siswa.36 

Kedua, evaluasi mahasiswa. Proses evaluasi terhadap mahasiswa mencakup 

pembuatan soal evaluasi dan merencanakan metode evaluasinya. Semua ini 

dilakukan secara bersama-sama oleh dosen dalam team teaching. Atas kesepakatan 

bersama, dosen harus membuat soal-soal evaluasi yang akan diberikan kepada 

mahasiswa. Semua dosen yang tergabung dalam team teaching harus terlibat aktif 

dalam menentukan bentuk soal evaluasi, baik lisan ataupun tulisan, baik pilihan 

ganda, uraian, atau kombinasi antara keduanya. Adapun perencanaan metode 

evaluasi mahasiswa mencakup pembagian peran dan tanggung jawab setiap dosen 

dalam penempatan posisi pengawasan. 

3. Model-Model Pembelajaran Team Teaching 

Model pembelajaran team teaching sangat banyak jumlahnya. Model team 

teaching yang paling tradisional adalah dua dosen atau lebih mengajar mata kuliah 

yang sama pada kelas yang sama dan pada waktu yang sama pula. Mereka berbagi 

tanggung jawab dalam mengajar para mahasiswa dan secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran selama jam pelajaran berlangsung. Misalnya, salah satu dosen 

melaksanakan perkuliahan sedangkan dosen yang satunya lagi menulis dan 
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membuat catatan di papan tulis, Namun, model team teaching tradisional tersebut 

sudah mulai banyak ditinggalkan. Model team teaching yang sedang berkembang 

pesat saat ini diantaranya adalah supported instruction, parallel instruction, 

monitoring teacher, dan differentiated split class. Berikut penjelasan masing- 

masing model tersebut.37 

a. Supported Instruction 

Supported instruction adalah bentuk team teaching dengan salah seorang dosen 

menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan dosen yang lain melakukan 

kegiatan tindak lanjut dari materi yang telah disampaikan rekan satu timnya 

tersebut. Misalnya, mata kuliah “A” dengan bobot 6 sks yang diambil oleh 160 

mahasiswa diampu oleh 4 dosen (salah satunya guru besar). Implementasi dari 

model team teaching model ini adalah, guru besar cukup memberi kuliah seminar 

kelas. Kemudian, mahasiswa dibagi ke dalam kelas-kelas kecil dan materi 

pengantar dari guru besar tersebut ditindak lanjuti oleh dosen-dosen yunior lainnya. 

b. Parallel Instruction 

Parallel instruction adalah sebuah bentuk team teaching yang pelaksanaannya 

dengan membagi mahasiswa menjadi dua kelas atau lebih. Kemudian, tiap-tiap 

dosen bertanggung jawab untuk mengajar masing-masing kelas yang diampunya. 

Misalnya, mata kuliah B dengan bobot 2 sks diambil oleh 80 mahasiswa dan 

diampu oleh dua orang dosen. Maka pelaksanaannya adalah, mahasiswa dibagi ke 

dalam dua kelas dan kedua dosen tersebut berbagi peran untuk mengajar pada 

kelas masing-masing. Tentu, RPS dan perangkat pembelajaran yang lain telah 

dipersiapkan secara bersama-sama sebelumnya. 

c. Differentiated Split Class 

Differentiated split class adalah team teaching yang dilaksanakan dengan cara 

membagi mahasiswa kedalam dua kelompok berdasarkan tingkat pencapainnya. 

Kemudian, salah seorang dosen melakukan pengajaran remedial terhadap siswa 

yang tingkat pencapaian kompetensinya kurang atau tidak mencapai standar 

minimal. Sedangkan dosen yang lain melakukan pengayaan kepada mereka yang 

telah mencapai atau melampaui standar minimal capaian pembelajaran.38 

d. Monitoring Teacher 

Monitoring teacher adalah model team teaching yang dilaksanakan dengan 

cara sebagai seorang dosen memberikan perkuliahan di kelas, sedangkan dosen 

yang lainnya berkeliling untuk memonitor perilaku dan kemajuan mahasiswa. 

Dalam konteks ini, dosen dapat menerapkan strategi team teaching lebih dari satu 

model pembelajaran dalam satu tatap muka. 
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4. Kelebihan Team Teaching 

Kelebihan terbesar team teaching adalah mampu mengorganisasikan dosen 

dengan keilmuan yang berbeda-beda untuk mengajar mata kuliah tertentu dalam 

satu format. Dalam team teaching, dosen yang mempunyai kompetensi dan 

keahlian yang berbeda-beda akan bergabung dalam satu team work untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran pada jam dan rombongan belajar 

yang sama. Dapat dibayangkan, bagaimana dalam team teaching terjadi kerja sama 

sekelompok dosen untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran pada sekelompok (satu kelas) mahasiswa. Dengan demikian, 

kelemahan dalam hal tertentu pada diri seorang dosen dapat ditutup oleh dosen 

yang lain. Dengan demikian, strategi ini dapat memacu percepatan dan peningkatan 

mutu sebuah pembelajaran.39 

Kelebihan lainnya adalah, dosen yunior akan belajar banyak kepada dosen 

senior atau guru besar. Sebab, dalam sebuah team teaching, biasanya 

menggabungkan dosen yunior dengan dosen senior (guru besar) sehingga akan 

terjadi sebuah leveling mechanism. Dosen yunior secara sengaja atau tidak, akan 

belajar kepada dosen senior, terlebih lagi guru besar. Di sisi lain, dosen yunior 

dapat memberi masukan kepada dosen senior, khususnya dalam inovasi 

pembelajaran, seperti pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT. Di samping itu, 

mereka dapat memodifikasi jumlah mahasiswa dalam satu kelas, lokasi belajar, dan 

alokasi waktu yang sudah ditentukan, selama tidak menyalahi aturan yang ada. 

Gaya mengajar dosen yang berbeda-beda dapat menghindarkan rasa bosan pada diri 

mahasiswa. Terlebih lagi pendekatan dan penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi akan menjadikan suasana belajar yang lebih menyenangkan. 

5. Kelemahan Team Teaching 
 

Meskipun team teaching mempunyai beberapa keunggulan sebagaimana 

disebutkan di atas, namun team teaching juga mempunyai kelemahan. Beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sebagian dosen, terutama dosen senior agar resistant terhadap satu macam 

metode pengajaran saja, yaitu pengajaran single teacher teaching, sehingga 

model pembelajaran team teaching dirasa sebagai hal yang mengungkung dan 

tidak memberi kebebasan akademik. 
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b. Adapula dosen yang tidak mau berbagi ilmu sesama anggota tim karena 

mereka merasa bahwa mendapatkan ilmu itu sangat susah. Akibatnya, mereka 

lebih memilih untuk menikmati sendiri pengetahuan yang dimiliki. 

c. Team teaching memerlukan energi dan pemikiran lebih banyak disbanding 

dengan mengajar secara individu. Mungkin, masih banayk kelemahan lain 

dalam strategi ini. Namun, jika kelamahan-kelemahan tersebut dapat diatasi 

oleh seluruh anggota team dan juga pihak-pihak yang ada di luar team 

pimpinan institusi dan pengambilan keputusan menyadari bahwa  team 

teaching akan lebih baik daripada individual teaching.40 

 
b. Model-Model Pembelajaran Mengacu SCL 

Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari pembelajaran terpusat dosen 

(TCL) menjadi pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) merupakan perubahan 

paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam 

pembelajaran yakni. a) pengetahuan, dari pengetahuan yang dipandang sebagai 

sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, menjadi 

pengetahuan yang dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh 

pembelajar, b) belajar, dari menerima pengetahuan (pasif-reseptif) menjadi belajar 

adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik, c) 

pembelajaran, dari dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan 

kuliah) menjadi dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk 

pengetahuan.41 

Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan 

prinsip-prinsip pembelajaran, yang diantaranya adalah: (1) memandang 

pengetahuan sebagai satu hal yang belum lengkap, (2) memandang proses belajar 

sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan 

dipelajari. serta (3) memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses 

pengajaran (teaching) yang dapat dilakukan secara klasikal, dan bukan merupakan 

suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang.42 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa jenis metode 

pembelajaran berbasis pada mahasiswa (SCL), seperti: (1) Small Group Discussion. 

(2) Role-Play & Simulation. (3) Case Study. (4) Discovery Learning (DL) dan Self- 

Directed Learning (SDL). (5) Cooperative Learning (CL). (6) Collaborative 
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Learning (CL). (7) Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning 

and Inquiry (PBL). Selain ketujuh model tersebut, masih banyak model 

pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu persatu. Mengenai hal ini, 

dapat dibaca buku penulis yang Berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Karakter (Suyadi, 2013). Tidak menutup kemungkinan, setriap pendidik atau dosen 

dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri. 

Namun demikian, satu hal yang harus dicatat adalah, bahwa berbagai strategi 

pembelajaran di atas sifatnya “tidak harus” menyenangkan sehingga ruang kuliah 

menjadi heboh seperti yang selama ini dipahami mahasiswa. Memang banyak teori 

pembelajaran, khusunya teori pembelajaran quantum yang menyatakan bahwa 

pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa atau mahasiswa belajar dalam 

keadaan senang tanpa beban (Bobby DePorter, 2000), Namun harus diingat bahwa 

teori tersebut lahir dari riset untuk pendidikan usia dini dan pendidikan dasar,  

bukan untuk perguruan tinggi. Jika pembelajaran di pendidikan tinggi dipaksakan 

untuk sekadar menyenangkan, maka pengetahuan mahasiswa tidak akan meluas dan 

mendalam. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perkuliahan efektif adalah 

perkuliahan yang menantang, meskipun agak memberatkan. Uraian berbagai 

strategi pembelajaran SCL berikut ini dikemas dalam nuansa menantang, tidak 

sekadar menyenangkan.43 

1. Small Group Discussion 

 
Diskusi merupakan strategi perkuliahan, dimana sekelompok mahasiswa 

(biasanya terdiri dari 2 sampai 10 mahasiswa) mempresentasikan karya ilmiah 

dengan tema tertentu, sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP) yang diberikan dosen. Biasanya, setiap pertemuan 

pertama, dosen selalu membagikan RPS atau SAP dan mengadakan kontrak 

pembelajaran dengan mahasiswa, termasuk kapan mereka harus membuat karya 

ilmiah untuk dipresentasikan dalam diskusi. Dalam skala kecil mahasiswa peserta 

kuliah diminta membuat kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang untuk 

mendiskusikan bahan yang diberikan dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh 

anggota kelompok tersebut. 

Beberapa kelebihan strategi pembelajaran melalui diskusi ini adalah, 

mahasiswa dapat belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik. (b) Bekerjasama untuk 

tugas bersama. (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif. (d) 
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Menghormati perbedaan pendapat. (e) Mendukung pendapat dengan bukti. dan (f) 

Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain).44 

Adapun kelemahan diskusi yang sering terjadi adalah, kelompok presenter 

hanya menyajikan topik dari berbagai sumber analisa dalam bingkai permasalahan 

yang bisa dipecahkan dengan berbagai sumber tersebut. A. Mukti Ali pernah 

menyatakan bahwa jika presenter dalam diskusi membawa permasalahan yang 

kontroversi, maka ia telah memenangkan lima puluh persen dari diskusi (A. Mukti 

Ali, 1996). Hal ini terkait dengan penguasaan materi dari berbagai sumber oleh 

sekelompok mahasiswa tersebut. Semakin banyak referensi dalam karya ilmiah 

yang dipresentasikan, diskusi akan semakin menantang karena akan di situ pasti 

terjadi persinggungan bahkan pertentangan berbagai ide dan pemikiran. Sayangnya, 

sekelompok mahasiswa yang terlalu sedikit menguasai sumber referensi, sehingga 

dinamika diskusi yang seharusnya menantang tidak lebih menarik dari ceramah 

dosen yang monoton. Bahkan, banyak dosen yang hanya menggunakan satu buku 

kemudian bab demi bab dalam buku tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

mahasiswa untuk didiskusikan. Jika dirata-rata, satu buku akan dibaca oleh sepuluh 

mahasiswa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Malaysia, dimana setiap 

mahasiswa dalam satu mata kuliah membaca minimal sepuluh buku. 

Kelemahan umum yang lazim terjadi dalam menggunakan strategi 

pembelajaran ini adalah, minimnya mahasiswa yang berani mengemukakan 

pendapat. Biasanya, dalam satu kelas yang terdiri dari 30-40 mahasiswa, yang aktif 

mengemukakan pendapat hanya berkisar 5-7 mahasiswa. Akan tetapi, pendapat 

mereka sering kali tidak referensial bahkan tidak sinkron dengan tema diskusi. 

Artinya, mereka hanya berani bicara namun tidak menguasai materi. 

Sebaliknya, banyak mahasiswa yang diam dan kurang percaya diri ketika 

menyampaikan ide dan gagasan. Padahal, tidak menutup kemungkinan ide-ide 

mereka lebih referensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, 

diperlukan modifikasi small group discussion agar lebih banyak mengaktifkan 

mahasiswa dalam mengemukakan pendapat.45 

Meskipun diakui banyak mengandung kelemahan, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa dengan diskusi mahasiswa mampu melakukan banyak hal, 

diantaranya adalah: (1) Membangkitkan ide. (2) Menyimpulkan poin penting. (3) 

Memperluas pengetahuan. (4) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya. (5) 

Menelaah latihan, quiz, tugas menulis. (6) Memproses outcome pembelajaran pada 

akhir kelas. (7) Memberi komentar tentang jalannya kelas. (8) Membandingkan 

teori, isu, dan interpretasi. (9) Menyelesaikan masalah. dan (10) Brainstroming. 
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Sepuluh kegiatan dalam sebuah diskusi di atas, jika dikemas dengan pengayaah 

referensi yang cukup akan mampu meminimalisisr berbagai kelemahan di atas. 

 

2. Simulasi atau Demonstrasi 

 
Simulasi adalah model pembelajaran yang berusaha membawa situasi nyata ke 

dalam ruang kelas perkuliahan dengan tingkat kemiripan yang maksimum. Sekadar 

contoh pada mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya aspek berbicara dosen dapat 

meminta mahasiswa mendemonstrasikan gaya berbicara para orator terhebat dunia 

yang mampu memukau pendengarnya, seperti Soekarno, Hitler dan Barac Obama. 

Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di 

atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai tokoh 

yang ditiru gaya berbicaranya. (b) Simulation exercices and simulation games. 

mahasiswa dapat mewawancarai tokoh yang bersangkutan, dan (c) Model 

komputer, yakni mahasiswa dapat membuat animasi orasi ilmiah dari para orator 

dunia. 

Beberapa kelebihan dari model pembelajaran simulasi atau demonstrasi adalah: 

(1) mengubah cara pandang (mindset) mahasiswa dari abstrak menjadi kongkret. 

(2) memperoleh pengalaman umum dan khusus secara empiris melalui praktek 

langsung. (3) meningkatkan keterampilan kerja secara tim. (4) menggunakan 

kemampuan sintesis. dan (5) mengembangkan empati kepada sesama tim.46 

Adapun kelemahan strategi pembelajaran Simulasi adalah: (a) realita 

pengetahuan yang ingin dibangun rawan dimanipulasi. (b) pengalaman yang 

diperoleh mahasiswa bisa jadi pengalaman “palsu” yang sifatnya manipulative. (c) 

tidak semua bidang pengetahuan dapat dikonstruksi secara simulative, melainkan 

harus empirik. 

 

3. Discovery Learning (DL) dan Self Discovery Learning (SDL) 

 
Discovery Learning (DL) dapat dibedakan menjadi dua, yakni DL secara 

umum dan DL secara khusus. DL secara umum adalah DL yang digunakan dosen 

dalam melaksanakan pembelajaran di ruang kelas perkuliahan secara klasikal atau 

kelompok. Sedangkan DL secara khusus adalah Self Discovery Learning (SDL), 

yakni inisiatif mahasiswa secara mandiri di luar perkuliahan regular. 

Pertama, Discovery Learning (DL). DL adalah strategi pembelajaran yang 

difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen 
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maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan 

dengan cara belajar mandiri. DL akan lebih efektif jika dilakukan secara 

eksperimen baik secara mandiri maupun kelompok. 

Kedua, Self Discovery Learning (SDL). SDL adalah proses belajar yang 

dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri dan dilakukan di luar jam 

perkuliahan. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap 

pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh mahasiswa yang 

bersangkutan. Dalam hal ini peran dosen hanyalah sebagai fasilitator tidak langsung 

yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang 

telah dilakukan individu mahasiswa tersebut.47 

SDL berupaya menggugah kesadaran mahasiswa, bahwa belajar adalah 

tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, setiap mahasiswa didorong untuk 

bertanggung jawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. 

Termasuk dalam hal ini adalah kerja tim atau tugas kelompok. Meskipun mereka 

bekerja bersama-sama, tetapi hasil pekerjaan setiapm kelompok ditentukan oleh 

masing-masing pribadi anggota tim tersebut. Sikap saling tergantung pada orang 

lain, termasuk tergantung pada dosen adalah sikap “tercela” yang dapat merugikan 

diri mahasiswa itu sendiri. 

Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila beberapa syarat ini 

terpenuhi, yaitu: (a) sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa harus bergeser 

dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar 

mandiri. (b) pengalaman, meskipun sifatnya subjektif, harus dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar yang sangat bermanfaat. (c) mahasiswa harus mempunyai kesiapan 

belajar agar menjadi pembelajar yang mandiri. dan (d) mahasiswa harus lebih 

tertarik untuk belajar dari permasalahan daripada dari isi mata kuliah, termasuk 

pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap. € dosen dan mahasiswa harus 

memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian 

pengetahuan.48 

Beberapa kelebihan DL dan SDL adalah mampu memberikan informasi pelik 

yang tidak terdapat dalam sumber lain, kecuali mahasiswa itu sendiri yang 

melakukan uji eksperimentasi. Oleh karena itu, strategi ini lebih jika diorientasikan 

pada: (a) penemuan pengetahuan baru yang sifatnya fress. (b) pembuktian terhadap 

kebenaran sebuah teori. dan (c) menguji kebenaran teori lama. Adapun kekurangan 

strategi pembelajaran DL adalah: (1) waktu, sarana prasarana dan biaya yang 

relative besar. (2) setiap jenis pengetahuan membutuhkan alat atau teknologi 
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tersendiri, sehingga tidak semua alat atau teknologi dapat digunakan untuk semua 

jenis pengetahuan. 

 

4. Cooperative Learning (CL) 

 
Cooperative Learning (CL) adalah metode belajar kelompok yang dirancang 

oleh dosen untuk memecahkan masalah atau kasus tertentu. Kelompok tersebut 

harus terdiri dari beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik 

berbeda-beda. Di dalam CL, tidak boleh satu kelompok berisi mahasiswa yang 

memiliki kemampuan akademik sama tingginya atau sama rendahnya. Sebab, 

filosofi dari CL adalah mahasiswa yang berkemampuan akademik tinggi hrus 

membimbing temannya yang berkemampuan akademiknya di bawah, harus belajar 

kepada mereka yang berkemampuan lebih tiggi. 

Cooperative Learning merupakan metode pembelajaran yang sangat 

terstruktur, karena beberapa alasan, seperti: (a) pembentukan kelompok yang sangat 

teratur, (b) materi yang dibahas sangat kompleks, (c) langkah-langkah diskusi yang 

harus procedural, dan (d) produk akhir hasil kerja kelompok yang harus ideal. 

Semua ini ditentukan dan dikontrol sepenuhnya oleh dosen. 

Dengan demikian, Cooperative Learning menempatkan mahasiswa pada posisi 

dualism akademis. Di satu sisi mahasiswa harus mengikuti prosedur yang dirancang 

oleh dosen. Namun di sisi lain, mereka juga harus kreatif menghasilkan produk 

pembelajaran yang ideal. Oleh karena itu, CL dapat dikatakan sebagai perpaduan 

antara teacher-centered dan student-centered learning.49 

Beberapa kelebihan metode Cooperative Learning adalah: (a) kebiasaan 

belajar aktif pada diri mahasiswa. (b) rasa tanggung jawab individu dan kelompok 

mahasiswa. (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa. dan 

(d) keterampilan social mahasiswa. 

Adapun beberapa kelemahan Cooperative Learning adalah: (1) ketergantungan 

positif yang berlebihan dapat menjadikan kerja tim tidak maksimal. (2) mahasiswa 

dengan kemampuan akademik tinggi berpotensi mendominasi kerja tim atas 

mahasiswa berkemampuan rendah. dan (3) produk pembelajaran yang tidak 

maksimal atau ideal akan menjadi sumber perpecahan kelompok yang beragam. 

 

5. Collaborative Learning (CbL) 

 
Collaborative Learning (CbL) adalah metode belajar yang menitikberatkan 

pada kerja sama antar mahasiswa yang didasarkan pada consensus yang dibangun 
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sendiri oleh anggota kelompok. Masalah atau tugas atau kasus memang berasal dari 

dosen dan bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada 

minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan temapat diskusi atau kerja 

kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi atau kerja kelompok ingin 

dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota 

kelompok.50 

Metode belajar CbL merupakan situasi di mana dua atau lebih mahasiswa 

belajar atau mencoba untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Tidak 

seperti belajar individu, orang yang terlibat dalam pembelajaran kolaboratif 

memanfaatkan satu sama lain sumber daya dan keterampilan (meminta satu sama 

lain untuk informasi, mengevaluasi satu ide orang lain, pemantauan satu sama lain 

pekerjaan, dan lain sebagainya). Lebih khusus, pembelajaran kolaboratif didasarkan 

pada filosofi bahwa pengetahuan dapat dibuat dalam populasi di mana setiap 

anggota aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman. 

Pembelajaran kolaboratif yang sangat berakar pada pandangan Vygotsky 

bahwa ada sifat social yang melekat pembelajaran yang ditampilkan melalui 

teorinya tentang zona pengembangan proksimal. Seringkali, pembelajaran 

kolaboratif digunakan sebagai istilah umum untuk berbagai pendekatan dalam 

pendidikan yang melibatkan upaya intelektual bersama oleh mahasiswa dan dosen. 

Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif umumnya digambarkan ketika 

sekelompok mahasiswa berkerja sama untuk mencari pemahaman, makna, solusi 

atau menciptakan artefak atau produk pembelajaran mereka. 

Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika individu secara aktif terlibat dalam 

sebuah komunitas di mana pembelajaran terjadi melalui upaya kolaboratif eksplisit 

atau implisit. Pembelajaran kolaboratif sering digambarkan sebagai semata-mata 

proses kognitif di mana dosen berpartisipasi sebagai fasilitator pengetahuan dan 

mahasiswa sebagai penerima. Namun, masyarakat adat dari Amerika 

menggambarkan bahwa pembelajaran kolaboratif terjadi karena partisipasi individu 

dalam belajar terjadi pada bidang horizontal di mana mahasiswa dan dosen adalah 

sama. Pembelajaran kolaboratif hanya akan terjadi ketika mahasiswa dan dosen di 

terlibat diskusi, bekerja, dan kegiatan lainnya secara bersama-sama.51 

6. Problem-Based learning atau Inquiry (PBL atau I) 

Problem-Based learning atau Inquiry (PBL atau I) adalah belajar dengan 

memanfaatkan masalah actual yang sedang menjadi perbincangan public, kemudian 

mahasiswa diminta melakukan pencarian atau penggalian informasi (inquiry) untuk 
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dapat memcecahkan masalah tersebut. Metode pembelajaran lain namun sangat 

nirip dengan PBL atau I ini adalah Project-Based Learning (PjBL). PjBL adalah 

metode pembelajaran yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar 

pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian (inquiry) 

yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta 

tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.52 

Secara umum, implementasi PBL atau I dab PjBL dalam praktik pembelajaran 

mempunyai empat prosedur, yaitu. (a) Menerima masalah atau problem yang 

relevan dengan salah satu atau beberapa kompetensi yang ditentukan dalam RPS 

atau SAP mata kuliah tertentu. (b) mencari ide berdasarkan data dan infromasi yang 

relevan untuk memecahkan masalah tersebut. (c) menata data atau informasi dan 

mengaitkannya dengan masalah yang ingin dipecahkan sehingga menjadi 

pengetahuan atau knowledge baru. (d) mengaitkan data dan informasi atau 

pengetahuan baru dengan isu-isu pembelajaran mutakhir. dan (e) melakukan aksi 

pemecahan masalah sesuai isu pembelajaran yang diperoleh dari penataan data dan 

infromasi terbaru.53 

c. Peran Dosen dalam Pembelajaran SCL 

 

Dosen sering kali dikritik mahasiswa karena kurang berperan aktif dalam 

perkuliahan. Misalnya, pada pertengahan semester hingga berakhirnya perkuliahan, 

kegiatan pembelajaran didominasi oleh diskusi yang diperankan mahasiswa. Dari 

sinilah timbul pertanyaan, apa sesungguhnya peran dosen dalam  pembelajaran 

SCL. Apakah dengan alasan bahwa pengetahuan direkonstruksi bersama antara 

dosen dan mahasiswa lantas dosen cukup memberi tugas dan mahasiswa dituntut 

untuk banyak mengerjakan tugas? Tidak! Di sinilah tugas berat dosen, yakni “tanpa 

mengajar” namun mahasiswa harus belajar secara optimal. 

Tugas utama dosen dalam pembelajaran berbasis SCL adalah merancang 

berbagai strategi dan metode pembelajaran agar mahasiswa menemukan 

pengetahuan yang bermakna dalam hidupnya. Di sisi lain, dosen harus mampu 

menjadi inspiratory, motivator, dan fasilitator pembelajaran bagi para mahasiswa, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih menantang.54 

Secara praktis, dalam proses pembelajaran berbasis SCL, dosen memiliki peran 

penting, diantaranya adalah sebagai berikut: 
 

 

 
52 Illah Sailah, Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan  

Tinggi Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pendidikan Berbasis Capaian, 
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1. Dosen berperan sebagai inspirator, motivator, dan fasilitator dalam proses 

pembelajaran. 

2. Dosen berperan sebagai pemegang kendali capaian pembelajaran yang harus 

dicapai mahasiswa di akhir perkuliahan. 

3. Dosen berperan sebagai perancang strategi pembelajaran yang dapat 

menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam 

rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah. 

4. Dosen berperan penting dalam membantu mahasiswa mengakses informasi, 

menata dan memproses data untuk dimanfaatkan dalam memecahkan 

permasalahan hidup sehari-hari. 

5. Dosen berperan penting dalam mengidentifikasi dan menentukan pola 

penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran 

yang akan diukur.55 

Pada saat bersamaan, mahasiswa juga mempunyai peran penting dalam 

pembelajaran berbasis SCL, diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Mahasiswa harus memahami capaian pembelajaran yang dituntut dalam mata 

kuliah sebagaimana dipaparkan oleh dosen. 

b. Mahasiswa harus menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh 

dosen. 

c. Mahasiswa mempunyai hak untuk menyepakati rencana pembelajaran semester 

(RPS) pada mat kuliah yang diikutinya. 

d. Mahasiswa harus belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, 

menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting 

lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis dan 

evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok. 

Jika peran dosen dan mahasiswa sebagaimana disebutkan di atas diletakkan 

dalam konteks berbagai metode atau strategi pembelajaran mengacu SCL 

sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas, maka akan tampak seperti dalam 

table berikut ini:56 

 
Rangkuman Model Pembelajaran 

No Metode atau 

Strategi 

Pembelajaran 

  

Peran Mahasiswa 
Peran Dosen 

1 Small Group 

Discussion 
 Membentuk kelompok (5-10) 

memilih bahan diskusi 

mempresentasikan paper (karya 

ilmiah)  dan  mendiskusikan  di 

a. Membuat 

rancangan 

bahan diskusi 
dan aturan 

 

55 Illah Sailah, Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan  
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   dalam kelas diskusi. 

b. Menjadi 

moderator  dan 

sekaligus 

mengulas pada 

setiap akhir 

session diskusi 
mahasiswa 

2 Simulasi atau 

Demonstrasi 

 Mempelajari dan menjalankan 

suatu peran yang ditugaskan 

kepadanya atau 

mempraktekkan atau mencoba 

berbagai model yang telah 

disiapkan 

a. Merancang 

situasi atau 
kegiatan yang 

mirip  dengan 

yang 

sesungguhnya, 

bisa   berupa 

bermain peran, 

atau berbagai 

latihan simulasi 

lainnya. 

b. Membahas 

kinerja 

mahasiswa 

3 Discovery 

Learning (DL) 

dan Self- 

Directed 

Learning 

(SDL) 

a. b. Mencari, mengumpulkan, 

dan menyusun informasi 

data yang ada untuk 

mendeskripsikan suatu 

pengetahuan. 

c. Merencanakan kegiatan 

belajar, melaksanakan, dan 

menilai pengalaman 

belajarnya sendiri. 

a. Menyediakan 
data, atau 

b. petunjuk 

(metode) untuk 

menelusuri 

suatu 

pengetahuan 

yang harus 

dipelajari  oleh 

mahasiswa. 

c. Memeriksa dan 

memberi ulasan 

terhadap hasil 

belajar mandiri 

mahasiswa. 

d. Sebagai 

fasilitator, 

memberi 

arahan, 

bimbingan, dan 

konfirmasi 

terhadap 

kemajuan 

belajar yang 

telah dilakukan 

mahasiswa 

secara individu. 

4 Cooperative  Membahas dan menyimpulkan a. Merancang dan 
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 Learning  masalah atau tugas yang 

diberikan dosen secara 

berkelompok. 

memonitor 

proses belajar 

dan hasil belajar 

kelompok 

mahasiswa. 

b. Menyiapkan 

suatu masalah 

atau kasus lain 

untuk 

diselesaikan 

oleh mahasiswa 

secara 
berkelompok. 

5 Collaborative 

Learning 

 Bekerja sama dengan anggota 

kelompokya dalam 

mengerjakan tugas 

Membuat rancangan proses dan 

bentuk penilaian berdasarkan 

consensus kelompoknya 

sendiri. 

a. Merancang 

tugas yang 

bersifat open 

ended. 

b. Sebagai 

inspirator, 

fasilitator dan 

motivator 

pembelajaran. 

6 Project Based 

Learning 

(PjBL) dan 

Problem Based 

Learning 

(PBL) 

a. b. Mengerjakan tugas (berupa 

proyek) yang telah 

dirancang secara sistematis. 

c. Menunjukkan kinerja dan 

mempertanggungjawabkan 

hasil kerjanya di forum. 

d. Belajar dengan menggali 

atau mencari informasi 

(inquiry) melalui 

pemanfaatan informasi 

guna memecahkan masalah 

factual      atau yang 

dirancang oleh dosen. 

a. Merancang 

suatu  tugas 

(proyek)   yang 

sistematis    agar 

mahasiswa 

belajar 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

melalui proses 

pencarian    atau 

penggalian 

(inquiry). 

b. Merumuskan 

dan melakukan 

proses 

pembimbingan 

dan asesmen. 

c. Merancang 

tugas untuk 

mencapai 

kompetensi 

tertentu. 
d. Membuat 

petunjuk 

(metode) untuk 

mahasiswa 

dalam mencari 
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    pemecahan 

masalah yang 

dipilih oleh 

mahasiswa 

sendiri atau 
yang ditetapkan. 

 

Satu hal yang harus mnjadi catatan bagi dosen adalah, karena banyaknya 

ragam metode pembelajaran mengacu SCL, maka dosen harus mampu memilih 

metode pembelajaran yang tepat, sesuai nama mata kuliah dan tema yang dibahas. 

Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran 

mengacu SCL adalah tiga unsur berikut ini, yakni: (1) unsur mahasiswa. (2) unsur 

materi ajar atau bahan kajian. dan (3) unsur sarana dan media pembelajaran.57 

Pertama, dosen perlu berfokus pada capaian pembelajaran yang menjadi 

tuntutan mata kuliah. Agar metode pembelajarannya efektif, dosen perlu 

mempertimbangkan unsur sarana dan media, terkait dengan materi ajarnya, missal 

untuk mengajarkan warna, tayangan atau penyajian visual nyata akan lebih efektif 

penyerapannya daripada dengan bahasa lisan. Kedua, agar pembelajaran lebih 

efisien maka dosen perlu mempertimbangkan sarana dan media tersebut, terkait 

dengan jumlah mahasiswa, missal, susunan ruang dan besaran ruang menentukan 

efisiensi pembelajarannya. Ketiga, untuk mencapai standar kompetensi yang 

ditetapkan, dosen perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan mahasiswa dan 

tingkat kesukaran atau kompleksitas materi yang diajarkan.58 
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SINOPSIS 

 
 

PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM 

ELEKTIF-KOORDINATIF MENGACU KKNI 

PADA LEVEL S1, S2, DAN S3 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU 

MADRASAH IBTIDAIYAH DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN 

ISLAM NEGERI 

 

Kurikulum sebagai blue print atau rel dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Karena itu kurikulum mutlak harus dikembangkan dalam setiap program studi di 

perguruan tinggi. 

Isi buku meliputi 3 pokok bahasan besar. 1.) Proses pengembangan kurikulum, 

yaitu konsep-konsep dasar dalam pengembangan kurikulum, 2.) Langkah-langkah 

pengembangan kurikulum, meliputi penyusunan visi dan misi, penetapan profil dan 

deskripsi profil, perumusan Learning Outcome, pengidentifikasian dan pemilahan 

Learning Outcome dalam elemen kompetensi berdasarkan pilar UNESCO, pengubahan 

Learning Outcome menjadi Course Learning Outcome, menentukan keluasan & 

kedalaman serta menghitung bobot SKS dan memberi label pada mata kuliah, 

menitipkan soft skill pada mata kuliah, struktur kurikulum, deskripsi mata kuliah dan 

kode CP, 3.) Produk kurikulum S1, S2 dan S3 prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah di Perguruan Tinggi yang terintegrasi dan interkoneksi di Indonesia pada 

khususnya PTKIN. 

Produk kurikulum ini telah di review oleh beberapa pakar pendidikan di 

beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Yogyakarta. Sehingga, secara metode 

ilmiah produk buku ini dapat dipertanggungjawabkan secara konsep teoritis keilmuan 

maupun secara metodologi ilmiah. 


