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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Dasar-dasar Pendidikan TK (PAUD4107) mempunyai 

bobot 3 sks. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada 

Program S1 PGPAUD FKIP-UT yang harus dikuasai dengan baik oleh setiap 

mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, Anda akan mempelajari tentang hakikat 

dan tujuan pendidikan anak usia dini khususnya anak usia TK, teori, model 

inovasi pendidikan di TK, program kegiatan TK, pengemasan materi 

pendidikan di TK, perencanaan dan pengelolaan TK, model-model evaluasi 

kegiatan di lembaga PAUD, profil pendidik PAUD, guru sebagai profesi dan 

organisasi profesi guru. 

Materi tersebut modal dasar yang sangat Anda perlukan untuk dapat 

menjalankan profesi Anda sebagai guru TK. Penjelasan lebih rinci mengenai 

materi tersebut akan Anda pelajari lebih lanjut pada mata kuliah yang 

relevan. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu 

mengelola kegiatan belajar di TK dengan tepat, serta kemampuan profesional 

Anda dalam membimbing anak dalam proses kegiatan belajar di Taman 

Kanak-kanak dapat tercapai secara optimal. 

Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan: 

1.  hakikat anak usia dini 

2.  tujuan pendidikan anak usia dini 

3.  teori dan model inovasi pendidikan di TK 

4.  program kegiatan di TK 

5.  pengemasan materi pendidikan di TK 

6.  perencanaan dan pengelolaan TK 

7.  model-model evaluasi kegiatan di lembaga PAUD 

8.  profil pendidik di lembaga PAUD 

9.  guru sebagai profesi dan organisasi profesi guru 

  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks maka materi mata 

kuliah Dasar-dasar Pendidikan TK disajikan dalam 9 modul yang 

pengorganisasiannya sebagai berikut. 

Modul  1 : Hakikat Anak Usia Dini 

Modul  2 :  Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Modul  3 :  Teori dan Model Inovasi Pendidikan di TK 

M 



x 

Modul  4 :  Program Kegiatan di TK 

Modul  5 :  Pengemasan Materi Pendidikan di TK 

Modul  6 :  Perencanaan dan Pengelolaan TK 

Modul  7 :  Model-model Evaluasi Kegiatan di lembaga PAUD 

Modul  8 :  Profil Pendidik PAUD 

Modul  9 :  Guru sebagai Profesi dan Organisasi Profesi Guru 

 

Semoga setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda memiliki bekal untuk 

dapat mengelola kegiatan belajar yang sesuai dengan perkembangan anak 

usia TK. 

Pelajari setiap modul dengan cermat serta kerjakanlah semua latihan dan 

tes yang terdapat pada setiap akhir modul dengan sungguh-sungguh karena 

dapat membantu memahami rangkaian setiap mata kuliah yang ada di 

PGPAUD FKIP-UT. 

 

Selamat Belajar, sukses selalu menyertai Anda! 
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Peta Kompetensi  
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DASAR-DASAR PENDIDIKAN TK/PAUD4107 

Mahasiswa mampu menjelaskan seluruh konsep yang 
berhubungan  dengan pendidikan di Taman Kanak-kanak. 

Menjelaskan profil 
pendidik di  

TK  
(8) 

Menjelaskan guru 
sebagai profesi dan 

organisasi profesi guru 
TK (9) 

Menjelaskan model-model 
evaluasi kegiatan di TK  

(7) 

Menjelaskan perencanaan  
dan pengelolaan  

TK (6) 

Menjelaskan teori dan  
model inovasi pendidikan  

TK (3) 

Menjelaskan program  
kegiatan di  

TK (4) 

Menjelaskan pengemasan 
materi kegiatan di  

TK (5) 

Menjelaskan tujuan  
pendidikan di  

TK (2) 

Menjelaskan  
hakikat anak  

TK (1) 


