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Silahkan kirimkan tugas UTS berupa file word atas jawaban dari soal-soal berikut: 

1. Apa arti dan makna pedagogik? Mengapa guru harus memahami landasan pedagogik? 

Jelaskan pedagogik sebagai ilmu otonom, dan asumsi-asumsi yang digunakan secara 

logik  alasan ilmiah dan filsafiahnya! 

2. Jelaskan makna dan peranan dari masing-masing komponen pendidikan dibawah ini 

dalam kaitannya dengan proses pendidikan dan tujuan pendidikan, sehingga merupakan 

kesatuan holistik dan integrated sebagai komponen sistem pendidikan, yaitu:  

a. Tujuan pendidikan. 

b. Isi pendidikan/kurikulum. 

c. Peranan guru. 

d. Alat pendidikan yang paling utama, dan 

e. Situasi pendidikan/lingkungan pendidikan.  

3. Apabila kita pelajari konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Colin Mars dalam 

bukunya “Becoming a Teacher” dapat kita temukan ada delapan perspektif yang 

integrated dalam proses pendidikan yang antara satu dengan lainnya dari masing-masing 

perspektif tersebut memiliki banyak faktor yang saling terikat. Coba anda jelaskan 

delapan perspektif tersebut yang masing-masing perspektif  memiliki jaringan dengan 

faktor-faktor pendidikan. 

4. Bagaimana peranan lingkungan baik alam, sosial, dan kultural dalam rangka 

mengembangkan kepribadian anak, selaras dengan tujuan pendidikan?. 

5. Bagaimana mengembangkan motivasi dan percaya diri pada anak dalam kerangka 

meningkatkan prestasi dan nilai-nilai karakter jujur pada anak didik?. 

mailto:drdadan19@gmail.com


6. Ada beberapa konsep pendidikan dari beberapa aliran dan tokoh pendidikan dunia yang 

berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung ke dalam sistem pendidikan nasional 

kita, yaitu John Dewey, John Locke, Willam Stern, Maria Montessori, Ki Hajar 

Dewantara, dll. Konsep apa saja yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan nasional 

kita dari masing-masing tokoh tersebut. Apa konsep yang terkenal dari masing-masing 

tokoh dalam peranannya mengubah wajah dunia pendidikan?. 

7. Apa yang selayaknya dimiliki calon guru pendidikan dasar dan menengah dalam rangka 

manajemen kelas yang berbasis pada keterampilan manajerial dan pembelajaran yang 

mendidik?. 

8. Bagaimana model-model pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di 

kelas? Apa karakteristik masing-masing model untuk dapat diterapkan dalam 

pembelajaran yang bersifat sosial?. 
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