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Tinjauan Mata Kuliah 
  

 

alah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki seorang guru 

Sekolah Dasar adalah menerapkan pembelajaran keterampilan berbahasa 

Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi pembelajaran bahasa 

Indonesia yaitu terampil menggunakan kemampuan berbahasa Indonesia. 

Mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD/PDGK4101 ini 

membekali guru Sekolah Dasar untuk memenuhi kompetensi lulusan yang 

berkaitan dengan penerapan keterampilan berbahasa. Untuk kepentingan 

tersebut, kompetensi umum yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah 

mahasiswa mampu menerapkan empat aspek keterampilan berbahasa untuk 

berbagai keperluan, baik untuk kepentingan berkomunikasi maupun kegiatan 

pembelajaran 

Oleh sebab itu, Keterampilan Berbahasa Indonesia SD ini membahas 

hakikat keterampilan berbahasa, penerapan keempat keterampilan berbahasa 

sesuai dengan keperluan dan pembelajarannya untuk siswa sekolah dasar di 

kelas rendah dan kelas tinggi. Sejalan dengan uraian tersebut, mata kuliah  ini 

terdiri atas 9 modul yang bertujuan agar mahasiswa yang telah lulus akan 

memiliki kemampuan:  

1. menjelaskan pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa; 

2. menjelaskan aspek-aspek keterampilan berbahasa; 

3. menjelaskan keterkaitan antaraspek keterampilan berbahasa; 

4. menerapkan keterampilan menyimak  permulaan; 

5. menerapkan keterampilan menyimak lanjutan; 

6. menerapkan keterampilan berbicara permulaan; 

7. menerapkan keterampilan berbicara lanjutan; 

8. menerapkan keterampilan membaca permulaan; 

9. menerapkan keterampilan membaca  lanjut; 

10. menerapkan keterampilan menulis permulaan; 

11. menerapkan keterampilan menulis  lanjut; 

12. menerapkan pembelajaran menyimak di kelas rendah; 

13. menerapkan pembelajaran menyimak di kelas tinggi; 

14. menerapkan pembelajaran berbicara di kelas rendah; 

15. menerapkan pembelajaran berbicara di kelas tinggi; 

16. menerapkan pembelajaran membaca di kelas rendah; 

17. menerapkan pembelajaran membaca  di kelas tinggi; 
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18. menerapkan pembelajaran menulis di kelas rendah; 

19. menerapkan pembelajaran menulis di kelas tinggi. 

 

Modul ini akan lebih ringan jika dipelajari melalui belajar kelompok  

secara teratur dan terus-menerus dalam satu semester. Jika memungkinkan  

kegiatan kelompok pada  waktu tertentu dibimbing oleh seorang tutor yang 

menguasai teori dan praktik penilaian. 

Sekiranya  ada kesulitan dalam mempelajari modul ini, Anda dapat 

mengikuti tutorial tatap muka (TTM) atau tutorial online (tuton). Akhirnya, 

belajarlah dengan tekun dan teratur. Cermati semua materi, kerjakan semua 

latihan, dan tes formatif. Semoga Anda berhasil dan memenuhi syarat 

mencapai kompetensi pedagogis yang disyaratkan pada Standar Pendidik.  

 

Selamat Belajar! Anda pasti bisa!  
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