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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ara mahasiswa S1 PGSD selamat datang pada Program S1 PGSD di 

FKIP-UT. Anda saat ini berada di semester satu dari 10 semester yang 

harus Anda tempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana. 

Sebagai seorang guru SD yang dalam keseharian Anda menghadapi 

siswa-siswa SD yang berbagai macam perilakunya, Anda membutuhkan 

keterampilan dan pengetahuan tentang peserta didik dan pembelajaran di SD. 

Melalui mata kuliah Perspektif Pendidikan SD, Anda seperti akan 

disadarkan bahwa sat ini Anda adalah guru SD yang hidup di era industri 

yang dengan cepat berubah-ubah. Oleh karena itu, sebagai guru SD Anda 

juga harus memahami dunia saat ini dan mengikutinya. Mata kuliah 

Perspektif Pendidikan SD berisi tentang seluk beluk SD mulai dari sarana, 

prasarana, kurikulum dan siswanya. Diharapkan dengan menguasai mata 

kuliah ini, Anda dapat siap mengikuti mata kuliah lainnya yang berhubungan 

dengan ke-SD-an. Mata kuliah ini berbobot 4 sks, terdiri dari 12 modul yaitu: 

Modul 1  :  Landasan Pendidikan SD. 

Modul 2  :  Karakteristik Pendidikan SD. 

Modul 3  :  Perkembangan Pendidikan SD. 

Modul 4  :  Karakteristik Perkembangan Siswa SD. 

Modul 5  :  Karakteristik Belajar Siswa SD. 

Modul 6  :  Layanan Pendidikan bagi siswa SD. 

Modul 7  :  Kompetensi Guru SD. 

Modul 8  :  Kurikulum SD. 

Modul 9  :  Bahan Belajar SD. 

Model 10  :  Potret Pembelajaran di SD. 

Modul 11  :  Evaluasi Program Pembelajaran di SD. 

Modul 12  :  Sumber Daya SD. 

 

Sebagai mahasiswa UT, Anda harus dapat belajar dengan gaya mandiri, 

sehingga untuk menguasai seluruh kompetensi dari mata kuliah ini, Anda 

harus berupaya belajar mandiri. Caranya dengan membaca materi modul 

secara bertahap, mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada. Namun, jika 

Anda mengalami kesulitan untuk memahami materi mata kuliah ini, hubungi 

UPBJJ-UT tempat Anda meregistrasi dan Anda dapat meminta layanan 

bantuan belajar berupa tutoral on line atau tutorial tatap muka atas 

permintaan sendiri. 

Nah Selamat Belajar Semoga Berhasil! 
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