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PEDOMAN  
TUTORIAL, PRAKTIK, DAN PRAKTIKUM 

 

 

A. TUTORIAL 
 

 
1. Konsep Tutorial 

Tutorial (tutoring) adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik, yang diberikan oleh 
seseorang (tutor) kepada mahasiswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses belajar madiri mahasiswa 
secara perorangan atau kelompok, berkaitan dengan materi. Tutorial dilaksanakan secara tatap muka atau 
jarak jauh berdasarkan konsep belajar mandiri.  

Konsep belajar mandiri dalam tutorial mengandung pengertian, bahwa tutorial merupakan bantuan 
belajar yang diarahkan pada upaya memicu dan memacu kemandirian dan disiplin-diri mahasiswa dalam 
belajar; inisiatif mahasiswa sendiri melakukan proses belajar, dengan minimalisasi intervensi dari pihak tutor. 
Prinsip yang harus tetap dipegang dalam aktivitas tutorial adalah “kemandirian mahasiswa” (student’s 
independency). Jika mahasiswa tidak belajar di rumah, dan datang ke suatu kegiatan tutorial dengan ‘kepala 
kosong’, maka yang terjadi adalah “perkuliahan” biasa, bukan tutorial. Dengan demikian, secara konseptual, 
tutorial harus dibedakan dengan “kuliah” yang  umum berlaku di perguruan tinggi tatap muka, dimana peran 
dosen sangat besar. 

Peran utama tutor adalah sebagai: (1) “pemicu” dan “pemacu” kemandirian mahasiswa dalam belajar, 
berpikir dan berdiskusi di kelas tutorial; dan (2) “pembimbing, fasilitator, dan mediator” mahasiswa dalam 
membangun pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan akademik dan profesional secara mandiri, dan/atau 
dalam menghadapi atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam aktivitas belajar; 
memberikan bimbingan dan panduan agar mahasiswa dapat belajar sendiri untuk memahami materi; 
memberikan umpan balik kepada mahasiswa, memberikan pengajaran, baik secara tatap muka maupun 
melalui alat komunikasi, dan memberikan dukungan dan bimbingan, termasuk memotivasi dan membantu 
mahasiswa mengembangkan keterampilan belajarnya. 

Agar tutor tidak terjebak dalam situasi perkuliahan biasa, terbina hubungan bersetara, tutor dapat 
memainkan peran-peran di atas, dan tutorial berjalan efektif, tutor perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berfungsi untuk: (1) membangkitkan minat mahasiswa terhadap materi yang sedang dibahas, (2) 
menguji pemahaman mahasiswa terhadap materi pelajaran, (3) memancing mahasiswa agar berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan tutorial, (4) mendiagnosis kelemahan-kelemahan mahasiswa, dan (5) menuntun 
mahasiswa untuk dapat menjawab masalah yang sedang dihadapi (Hyman dalam Suroso, 1992). Selain itu, 
hal-hal yang perlu dilakukan tutor di dalam kegiatan tutorial adalah membahas: (1) masalah yang ditemukan 
mahasiswa dalam mempelajari modul; (2) kompetensi atau konsep esensial matakuliah; (3) persoalan yang 
terkait dengan unjuk kerja (praktik/praktikum) mahasiswa di dalam/di luar kelas tutorial; dan (4) masalah yang 
berkaitan dengan profesi keguruan yang ditemukan ketika mahasiswa menjalankan tugas sehari-hari sebagai 
guru. 
 
2. Prinsip Tutorial 

Beberapa prinsip dasar tutorial yang sebaiknya dipenuhi oleh tutor agar penyelenggaraan tutorial yang 
efektif, dan tidak terjebak pada situasi perkuliahan biasa adalah: (1) interaksi tutor-tutee sebaiknya 
berlangsung pada tingkat metakognitif, yaitu tingkatan berpikir yang menekankan pada pembentukan 
keterampilan “learning how to learn” atau “think how to think” (mengapa demikian, bagaimana hal itu bisa 
terjadi, dsb); (2) tutor harus membimbing tutee dengan teliti dalam keseluruhan langkah proses belajar yang 
dijalani oleh tutee; (3) tutor harus mampu mendorong tutee sampai pada taraf pengertian (understanding = 
C2) yang mendalam sehingga mampu menghasilkan pengetahuan (create = C6) yang tahan lama; (4) tutor 
seyogianya menghindarkan diri dari pemberian informasi semata (transfer of knowledge/information), dan 
menantang tutee untuk menggali informasi/pengetahuan sendiri dari berbagai sumber belajar dan 
pengalaman lapangan; (5) tutor sebaiknya menghindarkan diri dari upaya memberikan pendapat terhadap 
kebenaran dan kualitas komentar atau sumbang pikiran (brainstroming) tutee; (6) tutor harus mampu 
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menumbuhkan diskusi, komentar dan kritik antartutee, sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual, 
psikomotorik, sikap demokrasi, kerjasama, dan interaksi antartutee; (7) segala kuputusan dalam tutorial 
sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok di mana setiap tutee dalam kelompok memberikan 
sumbang pikirannya; (8) tutor sebaiknya menghindari pola interaksi tutor-tutee, dan mengembangkan pola 
interaksi tutee-tutee; (9) tutor perlu melakukan pelacakan lebih jauh (probing) terhadap setiap kebenaran 
jawaban atau pendapat tutee, untuk lebih meyakinkan tutee atas kebenaran jawaban atau pendapat yang 
dikemukakan tutee. (Anda yakin demikian, mengapa, apa alasannya?); (10) tutor seyogianya mampu 
membuat variasi stimulasi/rangsangan untuk belajar, sehingga tutee tidak merasa bosan, jenuh, dan/atau 
putus asa; (11) tutor selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar tutee dengan mengarahkan kajian 
sampai pada taraf pengertian yang mendalam (indepth understanding); (12) tutur perlu menyadari 
kemungkinan munculnya potensi masalah interpersonal dalam kelompok, dengan segera melakukan 
intervensi skala kecil  untuk memelihara efektivitas proses kerja dan dinamika kelompok; (13) tutor perlu 
senantiasa bekerjasama (power with) dengan tutee, dan selalu bertanggungjawab atas proses belajar dalam 
kelompok. Akan tetapi, sewaktu-waktu tutor juga harus lepas tangan (power off) bila proses belajar tutee telah 
berjalan dengan baik. 
 
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Tutorial 

Untuk merancang dan melaksanakan tutorial baik untuk prodi Pendas, setiap tutor perlu:  

• Memahami Peta kompetensi Matakuliah yang ditutorialkan, yakni kemampuan-kemampuan yang 
diharapkan dapat dimiliki atau dikuasai mahasiswa setelah mempelajari suatu matakuliah tertentu. 
Kompetensi matakuliah dikembangkan oleh para pakar melalui kegiatan Analisis Instruksional, dan 
terdapat di awal Buku Materi Pokok setiap matakuliah. Setiap tutor perlu memahami peta kompetensi 
matakuliah ini, agar tutorial efektif dan tujuan matakuliah bisa tercapai. 

• Menyusun Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT) yang memuat: identitas matakuliah; deskripsi singkat 
matakuliah; tujuan pembelajaran umum atau khusus; pokok bahasan/sub pokok bahasan; sumber 
(modul); model tutorial; estimasi waktu; daftar rujukan. Untuk matakuliah berpraktik, RAT juga harus 
memasukkan rancangan kegiatan praktik yang akan dilakukan selama kegiatan tutorial berlangsung 
(sesuai target praktik di hlm. 4). Rancangan RAT yang baik adalah yang memenuhi kriteria-kriteria: (1) 
rumusan Kompetensi Umum (KU) berarti dan bermanfaat bagi kehidupan, pekerjaan mahasiswa, 
pengembangan ilmu dan bidang yang sedang dipelajari, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 
kurikuler atau tujuan program studi; (2) rumusan Kompetensi Khusus (KK) jelas, operasional, 
mengandung komponen mahasiswa dan kompetensi khusus; (3) terdapat konsistensi antara KU dan 
KK; antara KK dan pokok bahasan; dan antara pokok bahasan dan sub pokok bahasan; (4) estimasi 
waktu memadai; dan (5) sumber rujukan relevan dan memadai (format RAT terlampir). 

• Menyusun Satuan Aktivitas Tutorial (SAT) yang merupakan penjabaran lebih jauh/lengkap dari 
RAT. SAT memuat: identitas matakuliah, tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar; tujuan 
pembelajaran umum atau indikator-indikator hasil belajar; pokok bahasan/sub pokok bahasan; model 
tutorial; tahapan kegiatan tutorial; rincian aktivitas/tugas/praktik tutor dan mahasiswa untuk setiap 
tahapan kegiatan tutorial; alokasi waktu per tahapan kegiatan tutorial; dan daftar rujukan. Rancangan 
SAT yang baik adalah selain memenuhi kriteria di atas (kriteria RAT), juga memenuhi kriteria: (1) 
tahapan kegiatan konsisten dengan tahapan di dalam model tutorial yang digunakan; (2) rincian 
kegiatan konsisten dengan tahapan kegiatan dan antara kegiatan tutor-tutee (format SAT terlampir). 
Penyusunan SAT, perlu memperhatikan target pencapaian modul sesuai dengan jumlah modul (di 
lampiran 2). 

Tutorial dapat dikembangkan menggunakan beberapa model tutorial yang dipandang tepat 
sesuai dengan karakteristik matakuliah dan mahasiswa. Beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam 
suatu model tutorial adalah: (1) Landasan teori, yang menjelaskan teori yang melandasi pemilihan 
model dan manfaat yang diharapkan dari penggunaan model; (2) Kompetensi yang diharapkan 
dikuasai melalui penggunaan model tersebut. Dalam komponen ini dijelaskan dampak instruksional 
(instructional effects) dan dampak pengiring (nurturrant effects) dari penerapan suatu model tutorial; (3) 
Materi, yang menggambarkan substansi mata kuliah yang sesuai disajikan dengan model tutorial yang 
dipilih; (4) Langkah utama yang menggambarkan cirri dari model tutorial yang diterapkan. Komponen 
ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau tahap tahap kegiatan yang menjadi karakteristik khusus 
dari suatu model; (5) Evaluasi proses dan hasil belajar, yang mengacu kepada kegiatan dan alat 
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yang digunakan untuk mengukur  penguasaan mahasiswa terhadap dampak instruksional dan 
pengiring yang telah dirumuskan. Selain itu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengembangkan model tutorial, adalah: (1) kemampuan yang harus dicapai peserta tutor; (2) 
karakteristik materi; (3) karaktersitik peserta tutorial; (4) fasilitas yang tersedia; dan (5) kemampuan 
tutor untuk menerapkan model tutorial. 
SAT disusun untuk 8 pertemuan tatap muka, dengan siklus kegiatan sebagai berikut: 
 

 
 

• Merancang Penilaian Tugas-tugas Tutorial. Ada dua bentuk tugas tutorial yang perlu 
dipersiapkan/dirancang dan dinilai oleh tutor dalam satu periode tutorial, yakni: (1) Tugas Pengkajian; 
dan (2) Tugas Penguasaan (Uji Konsep). Perencanaan tugas tutorial, dibuat menggunakan format 
Rancangan Evaluasi (format RE dan Penilaian Tugas Tutorial terlampir). 

Tugas Pengkajian adalah tugas yang diberikan tutor pada setiap pertemuan tutorial. Tugas 
Pengkajian adalah tugas yang diberikan setiap akhir satu kali pertemuan tutorial dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial; memotivasi mahasiswa 
agar selalu siap dan aktif-partisipatif dalam belajar dan mengikuti tutorial; serta membantu mahasiswa 
untuk mendalami materi modul yang akan dibahas dalam tutorial berikutnya. Bentuk tugas 
pengkajian seperti: (a) membaca sumber tambahan, (b) meringkas materi modul berikutnya, (c) 
menemukan konsep-konsep esensial, (d) mengidentifikasi masalah yang ada di dalam modul, (e) 
mengobservasi suatu kejadian yang terkait dengan substansi modul. 

Tugas Penguasaan (Uji Konsep) adalah tugas yang disiapkan bagi mahasiswa untuk menilai 
tingkat penguasaan terhadap materi modul matakuliah. Tugas penguasaan (uji konsep) ini termasuk 
ke dalam penilaian Tugas Tutorial (TT). Tugas penguasaan diberikan kepada mahasiswa sebanyak 3 
(tiga) kali selama tutorial untuk diselesaikan di dalam dan/atau di luar jam tutorial, yaitu pada 
pertemuan tutorial III, V, dan VII. Tugas penguasaan diberikan dalam bentuk essai, yang 
dikembangkan berdasarkan kisi-kisi tugas tutorial. Tugas penguasaan (uji konsep) ini hanya 
diberikan untuk matakuliah yang tidak mensyaratkan praktik/praktikum. Perencanaan/kisi-kisi 
tugas tutorial dibuat dan dikembangkan oleh Tutor, berdasarkan hasil analisis terhadap konsep-konsep 
esensial yang terdapat di dalam Buku Materi Pokok/Modul matakuliah. 
 

 

 

B. PRAKTIK 
 

 

Praktik adalah kegiatan belajar yang menuntut mahasiswa berlatih menerapkan teori, konsep, 
prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah 
pengawasan atau bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri. 

Tugas-tugas praktik dilakukan dan diselesaikan selama periode tutorial, dan dapat dilakukan di 
dalam dan di luar jam tutorial, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Praktik yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan bidang ilmu dikerjakan dan diselesaikan 
mahasiswa pada pertemuan ke-2, 3, 4, 5, 6, dan ke 7 sesuai dengan sifat dan materi praktik. 

2. Praktik pembelajaran dilakukan di kelas tempat mahasiswa mengajar dan dinilai oleh teman 
sejawat/supervisor, atau dapat pula dilakukan di kelas tutorial melalui simulasi sesuai dengan sifat 
dan materi praktik pembelajaran. 
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Matakuliah pada program Pendas yang mensyaratkan praktik, jumlah praktik, beserta pedoman 
pelaksanaannya untuk masing-masing matakuliah, sebagai berikut. 
 

 
Catatan: format dan pedoman penilaian dapat dilihat di lampiran dan/atau di modul masing-masing mata kuliah. 

 
Agar pelaksanaan praktik berjalan efektif dan mencapai tujuannya, tutor perlu melakukan persiapan-

persiapan yang dibutuhkan, yakni: (1) menginformasikan tugas-tugas praktik kepada mahasiswa pada awal 
pertemuan tutorial; (2) mempelajari buku Petunjuk Praktik dan memahami tugas-tugas praktik yang 
diwajibkan; (3) menyusun kisi-kisi tugas praktik; (4) menyiapkan instrumen penilaian. Semua penilaian untuk 
praktik pembelajaran  menggunakan instrumen APKG-1 dan APKG-2, dengan beberapa ketentuan penilaian 
khusus untuk masing-masing matakuliah, yang terdapat  dii Modul setiap mata kuliah. 
 
 

 

C. PRAKTIKUM 
 

 
Praktikum adalah tugas yang terkendali yang berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan 

antar fakta, sesuai dengan yang disyaratkan dalam. Tugas tersebut berupa kegiatan pengamatan, percobaan, 
atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi IPA yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium—
tempat tutorial/sekolah/pokjar/pokjarcil/rumah. 

Agar pelaksanaan praktikum berjalan efektif dan mencapai tujuannya, tutor perlu melakukan 
persiapan-persiapan yang dibutuhkan, yakni: (1) menginformasikan tugas-tugas praktikum kepada 
mahasiswa pada awal pertemuan tutorial; (2) mempelajari buku Petunjuk Praktikum dan memahami tugas-
tugas praktikum yang diwajibkan; (3) menyusun kisi-kisi tugas praktikum; (4) menyiapkan format laporan 
praktikum dan instrumen penilaian dengan berpedoman pada petunjuk penilaian yang ada di lampiran 
dan/atau Modul setiap mata kuliah. 

Matakuliah pada program Pendas yang mensyaratkan praktikum, jumlah praktikum, beserta pedoman 
pelaksanaannya untuk masing-masing matakuliah, sebagai berikut. 
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*) Praktikum Mandiri hanya mewajibkan 4 percobaan, dipilih dari 13 praktikum mandiri yang ditetapkan, dan 
dapat dilaksanakan di luar jam tutorial  

 

 

D. PENILAIAN TUGAS TUTORIAL, PRAKTIK, DAN PRAKTIKUM 
 

 

Mulai masa ujian 2008.1, dasar penilaian hasil belajar dan penentuan nilai akhir mata kuliah setiap 
mahasiswa untuk semua program PENDAS mengacu pada ketentuan baru pembobotan berikut. 

 

No Jenis Penilaian Bobot 

1 Ujian Akhir Semester (UAS) minimal 50% 

2 Tugas dan Partisipasi dalam TTM atau TTM-ATPEM maksimal 50% 

3 Praktikum (termasuk bimbingan dan laporan) 100% 

4 

Praktik: 
1. PKR, Pemb. Terpadu, & Penjasor 
2. PBK 
3. PKM dan PKP 

 
50% 
50% 
100% 

5 Tugas Tutorial Online 15% 

 

 
1. Penilaian Tugas Tutorial 
Nilai tugas tutorial berlaku untuk semua mata kuliah tanpa praktik/praktikum pada program S-1 PGSD, dan 
semua mata kuliah pada S-1 PGPAUD, termasuk yang mewajibkan praktik pada mata kuliah yang melibatkan 
anak (kecuali mata kuliah PKM dan PKP). Penilaian tugas tutorial 1, 2, dan 3 diperoleh dengan rumus: 

diperoleh dengan rumus: 10
NTT7P3NT +

= .  

NT= Nilai tutorial (nilai rerata tugas tutorial dan partisipasi mahasiswa);  
P = Nilai partisipasi; dan  
 NTT= Nilai rerata tugas tutorial 

 

2. Penilaian Tugas Praktik 

a. PKR dan Pembelajaran Terpadu 

Sistem penskoran untuk kedua praktik matakuliah tersebut yaitu: 

� Skor rata-rata praktik PKR dan Pembelajaran Terpadu menggunakan rumus: 
2
KRN +

=   

N = nilai rerata praktik (1 dan 2) 
R = Nilai Rencana Pembelajaran (APKG1); dan    
K = Nilai pelaksanaan pembelajaran (APKG2) 

� Nilai akhir praktik PKR dan Pembelajaran Terpadu diperoleh dengan rumus: 100
5
xNNAP =       

NAP = nilai Akhir praktik, dan N = Nilai Rerata Praktik. 
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b. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga 
Jumlah tugas praktik sebanyak 5 buah, yaitu 4 praktik untuk materi bidang studi, dan 1 praktik 
pembelajaran. Nilai praktiknya menggunakan rumus: 

� Nilai Praktik 1 s.d 5  (NPn) = 100
5

xhanSkorPeroleNPn = , skor diperoleh menggunakan skala 5 

dengan kriteria sebagai berikut: 
1 = gerakan yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep 
2 = gerakan yang dilakukan sebagian kecil sesuai dengan konsep 
3 = gerakan yang dilakukan sebagian sesuai dengan konsep 
4 = gerakan yang dilakukan sebagian besar sesuai dengan konsep 
5 = gerakan yang dilakukan sesuai dengan konsep 

� Nilai Akhir praktik (NAP) = 10054321
25

xPPPPPNAP ++++
=  

 

c. Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) 
Penilaian PKP terdiri dari: 

(1) penilaian dua kali ujian praktik perbaikan pembelajaran 50% 
(2) penilaian laporan perbaikan pembelajaran 50% 

 
Penilaian ujian praktik perbaikan pembelajaran, dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 2 
kali siklus perbaikan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran (eksak/non-eksak). Penilaian dilakukan 
oleh dua orang penguji (salah satunya adalah supervisor/pembimbing) menggunakan Lembar APKG 1 
& 2 Plus. Nilai ujian untuk setiap praktik perbaikan pembelajaran diperoleh dengan rumus: 

1005x:
)K

3

2(1R
NP

1,21,2
1,2

+

=  

NP1,2 = nilai perbaikan pembelajaran 1 atau 2 
R1,2  = nilai rata-rata APKG 1 Plus dari RPP 1 atau 2 
K2  = nilai rata-rata APKG 2 Plus dari praktik perbaikan pembelajaran 1 atau 2 
100 = skala nilai yang digunakan 
5 = skala skor APKG Puls 1 atau 2 

Sedangkan nilai akhir ujian praktik perbaikan pembelajaran diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

2

)NP(NP
NP 21
1,2

+
=  

NP1,2 = nilai ujian perbaikan pembelajaran 1 dan 2 
NP1  = nilai perbaikan pembelajaran 1  
NP2  = nilai perbaikan pembelajaran 2  
 
Nilai Akhir matakuliah PKP diperoleh dari: (a) nilai ujian praktik (50%); dan (b) laporan perbaikan 
pembelajaran (50%). Nilai akhir PKP minimal B (70 – 79.99), dihitung menggunakan rumus: 

2

NLNP
PKPNilaiAkhir

+
 

NP  = Nilai ujian praktik perbaikan pembelajaran 
NL   = Nilai laporan PKP 

 

d. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) 
Nilai akhir PKM diperoleh dari: (1) 30% nilai pembelajaran; (2) 40% ujian praktik; dan (3) 30% nilai 
laporan. 

• Nilai pembelajaran diperoleh dari (1) kelengkapan dokumen SKH/RPP, lembar refleksi, lembar 
penilaian APKG1 dan APKG2; (2) nilai partisipasi; dan (3) nilai praktik mengajar yang diamati 
supervisor. Rumus untuk masing-masing komponen penilaian terdapat di Modul PKM hlm. 
2.34. 
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• Nilai ujian praktik (2 kali) dihitung menggunakan rumus: 
3

1211
21

KR,U +
=   

U1/U2 = Nilai Ujian PKM1-2 
R1/R2 = Nilai rerata APKG-1 pada ujian PKM-1/PKM-2 
K1/K2 = Nilai rerata APKG 2 pada ujian PKM-1/PKM-2 

Hasil setiap ujian praktik PKM selanjutnya dicari reratanya, menggunakan rumus:  
2

2121
21

,U,U
,RU

+
=    

U1,2 = Rerata Nilai Ujian PKM-1 / PKM-2 
Nilai akhir Ujian PKM dihitung berdasarkan nilai ujian PKM-1 dan PKM-2 menggunakan rumus  

1005
2

21 X:NU RURU +
=  (dikonversi ke skala 100) 

• Nilai laporan diperoleh menggunakan pedoman penskoran yang terdapat di Modul PKM hlm. 2.42—

2.43 (Tabel 2.2). Hasil penskoran dihitung menggunakan rumus: 100XNL
alskormaksim

hanskorperole
=  

 

e. Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan (PBK) 
Dalam mata kuliah PDGK4306 terdapat 3 macam praktik yang dapat dipilih oleh mahasiswa yaitu: (1) 
Keaksaraan Fungsional (KF), dengan 5 target praktik (warga belajar); (2) Praktik Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM), dengan 5 target praktik; dan (3) Pembinaan Program Kepemudaan (PPK), dengan 2 
target praktik. Pelaksanaan praktik dan penilaiannya mengacu pada modul 5 dan 6 mata kuliah 
PDGK4306/Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. 
Pedoman Penilaian praktik KF/TBM/PPK terdapat di Modul PBK hlm. 6.84 (menggunakan skala 100). 
 

3. Penilaian Tugas Praktikum 

Penilaian tugas praktikum IPA di SD terdapat di dalam Buku Pedoman Penilaian Praktikum (terlampir bagi 
pengampu mata kuliah) 
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TARGET PENCAPAIAN MODUL PROGRAM S-1 PGSD  
MATA KULIAH TANPA PRAKTIK/PRAKTIKUM 

 TARGET MODUL DALAM PELAKSANAAN TUTORIAL 

PADA PERTEMUAN KE : SMT  SKS KODE MTK NAMA MATA KULIAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 PDGK 4101 Ketrampilan Berbhs.Indo.  SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

4 PDGK 4102 Konsep Dasar IPS 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev I 

4 PDGK 4103 Konsep Dasar IPA di SD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PDGK 4108 Matematika 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 
II 

4 PDGK 4105 Strategi Pembelajaran di SD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PDGK 4201 Pembelajartan PKN di SD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 
III 

3 PDGK 4203 Pendidikan Matematika I 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

IV 4 PDGK 4207 Pendidikan Seni di SD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

V 2 PDGK 4301 Evaluasi Pembelajaran di SD 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

3 PDGK 4304 Bhs. Inggris untuk guru SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

2 PDGK 4305 Ketrampilan Menulis 1 2 2 & T1 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu VI 

2 IDIK 4008 Penelitian tindakan Kelas 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

3 PEMA 4210 Statistik Pendidikan 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 
VII 

3 PDGK 4401 Materi & Pembelajaran PKn SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

3 PDGK 4405 Materi & Pembelajran IPS SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

3 PDGK 4406 Pembelajran Matematika SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu VIII 

2 PDGK 4402 Penulisan Karya Ilmiah 1 2 2 & T1 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

3 PDGK 4503 Materi & Pembelajran IPA SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

3 PDGK 4504 Materi & Pembelajran BI SD 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu IX 

3 IDIK 4010 Komputer dan Media Pembelajran 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

X 4 PDGK 4500 TAP 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 
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TARGET PENCAPAIAN MODUL PROGRAM S-1 PGPAUD  

MATA KULIAH TANPA PRAKTIK/PRAKTIKUM 

 TARGET MODUL DALAM PELAKSANAAN TUTORIAL 

PADA PERTEMUAN KE : SMT  SKS KODE MTK NAMA MATA KULIAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 PAUD 4191 Metode Penbembangan Kognitif  1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PAUD 4103 Met Pengbng Mrl & Nilai-2 Agm 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev I 

4 PAUD 4202 Met Pengbng Sosial Emosional 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PAUD 4106 Metode Penbembangan Bahasa 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PAUD 4108 Strtg. Kegiatan Pengbng. di TK 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev II 

3 PAUD 4105 Bahasa Inggris 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

4 PAUD 4201 Bermain dan Permainan Anak 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PAUD 4202 Metode Penbembangan Fisik  1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev III 

3 PAUD 4204 Media dan Sumber Balajar TK 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

4 PAUD 4206 Metode Pengembangan Seni  1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

3 PAUD4208 Peng. Anak Berkelainan 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu IV 

4 PAUD 4207 Krklm & Bahan Belajar TK 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

2 PAUD 4302 Pembelajaran Terpadu  1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 
V 

3 PAUD 4301 Pembaharuan Pendidikan TK 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

2 PEMA4210 Statistika Pendidikan 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

2 IDIK4420 Penelitian Tindakan kelas 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu VI 

2 PAUD 4305 Dasar-2 Matematika & Sains 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

4 PAUD 4401 Met Pngbg Prlk & Kpn Dsr AUD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

4 PAUD 4402 Kettrampilan Musik dan Tari 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev VII 

3 PAUD 4403 Seni kettrampilan anak 1 2 dan 3 4 & T1 5 6 & T2 7 8 & T3 9 dan Reviu 

4 PAUD 4407 Pengllan Kgtn Pngbngn AUD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 
VIII 

4 PAUD 4408 Komp dlm Kgtn Pngbng AUD 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 
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2 PAUD 4502 Evaluasi Pengambangan AUD  1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu 

2 PAUD 4504 Analisis Kgtn  Pngbngn PAUD 1 2 T1 & 3 3 T2 & 4 4 & 5 T3 & 6 6 dan Reviu IX 

4 PAUD 4500 TAP 1 dan 2 3 dan 4 5 & T1 6 dan 7 8 & T2 9 dan 10 11 & T3 12 dan Rev 

 


