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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 

SIKAP: 

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S4) 

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S8) 

PENGETAHUAN: 

1. Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan SBdP. (P3) 

2. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di 

sekolah dasar. (P4) 
3. Menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. (P5) 

4. Menguasai pengetahuan dasar tentang pengembangan media, alat peraga, dan sumber belajar inovatif berbasis ICT serta pengelolaan bimbingan belajar 

pada anak usia sekolah dasar. (P9) 

KETERAMPILAN UMUM: 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU1) 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

1. Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab (KK1) 
2. Mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, dan SBdP  melalui 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. (KK3) 

3. Mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar 

yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. (KK4) 
4. Mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. (KK5) 

5. Mampu merancang, mendesain, dan mengembangkan media, alat peraga, dan sumber belajar inovatif berbasis ICT serta mendirikan bimbingan belajar 

pada anak usiasekolah dasar. (KK9) 

 

CP-MK 

1. Mahasiswa mampu mengembangkan model-model pembelajaran Matematika di SD 
2. Mahasiswa mampu mengebangkan model pembelajaran dalam memecahkan permasalahan pembelajaran matematika di SD 



3. Mahasiswa mampu mengembangkan model pembeljaran dalam menghadapai tantangan di kawan Asia Tenggara 
4. Mahasiswa mampu memperbaiki model pembelajaran matematika dari hasil observasi proses pembelajaran pembelajaran 

5. Mahasiswa terampil merancang perangkat pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Deskripsi 

Singkat MK 

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang hakikat model , pendekatan , metode, strategi, teknik dan taktik pembelajaran dan pendekatan-pendekatan yang 

dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika terutama untuk sekolah dasar seperti pendekatan scientifik, model pembelajaran terpadu (khusus 

tematik), pembelajaran kooperatif (STAD, GI dan NHT), Pendekatan CTL, PMRI/ RME, Pemecahan Masalah  (problem solving), Open-ended. Setelah itu 
siswa juga akan menelaah kurikulum untuk mencari penyesuaian materi dengan model/pendekatan pembelajaran. Selanjutnya matakuliah ini juga melatih 

siswa untuk melakukan simulasi terkait model-model pembelajaran matematika agar nantinya mahasiswa terlatih dalam menerapkan praktik pembelajaran 

di dunia nyata 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

Berbagai Metode, model, Pendekatan, strategi pembelajaran Matematika SD yang inovatif dan kreatif (misalnya: RME, CTL, Open Ended,Prolem Solving, 

Saintific, dsb) 

Pustaka Rujukan Utama: 

1. Harun,Mardiah dkk. 2010. Pemahaman dan Pembelajaran Matematika di SD. Padang: Sukabina Press. 
2. Marks, Jhon, dkk.  Metode Pengajaran Matematika untuk Sekolah Dasar Edisi 5.New York: Kinney. 

3. Fadhilaturrahmi. 2015. Model-model Pembelajaran Matematika SD. Belum terbit. 

4. Dan buku referensi lainnya yang berhubungan dengan topik-topik silabus.    

Media 

Pembelajaran 

1. Projector 

2. Laptop 

3. Alat Peraga Matematika 

Team Teaching Fadhilaturrahmi dan Rusdial Marta 

Matakuliah 

Prasyarat 

1. Konsep Dasar Matematika 

2. Pendidikan Matematika SD Kelas Rendah 

3. Pendidikan Matematika SD Kelas Tinggi 
  

Minggu Ke- Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode 

Pembelajaran 

Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Mahasiswa mengetahui 

kontrak perkuliahan, 

dan ruang lingkup mata 
kuliah Model model  

matematika SD.  

1. Kontrak perkuliahan 

2. Perkenalan 

3. Silabus / RPS 

Menjelaskan kontrak 

perkuliahan dan RPS 

- - 

2 Mahasiswa memahami 

Hakikat model, 

pendekatan, metode, 

strategi, tekhnik dan 
taktik dalam proses 

pembelajaran 

Ketepatan dalam memahami 

Hakikat model, pendekatan, 

metode, strategi, tekhnik dan 

taktik dalam proses pembelajaran 

Hakikat model, pendekatan, 

metode, strategi, tekhnik dan 

taktik dalam proses 

pembelajaran 

 Probing-
promting 

 ekspositori  

 tanya jawab  

 Pembelajaran 
berbasis 

masalah 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 
berupa menanggapi, 



Minggu Ke- Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode 

Pembelajaran 

Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 5% 

3 Mahasiswa mampu 

memahami 

pembelajaran  scientifik 

Ketepatan dalam memahami 

pembelajaran scientifik 

a. Pendekatan scientific 

b. Penerapan pendekatan 

scientifik dalam 
pembelajaran matematika 

SD 

 Tugas 
Kelompok 

 Tugas 
Individu 

(menyusun 
ringkasan 

materi) 

 Ekspositori, 
dan 

 Diskusi 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 
berupa menanggapi, 
bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 5% 

4 Mahasiswa mampu  

memahami model 

pembelajaran terpadu-
tematik 

Ketepatan dalam memahami 

model pembelajaran terpadu-

tematik 

a. Model pembelajaran 

terpadu-tematik 

b. Penerapan model 
pembelajaran terpadu-

tematik dalam pembelajaran 

matematika SD 

 

 Tugas 

Kelompok 

 Tugas Individu 

(menyusun 

ringkasan 
materi) 

 Ekspositori, 

dan 

 Diskusi 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 
berupa menanggapi, 
bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 5% 

5 Mahasiswa mampu  

memahami model 

pembelajaran kooperatif 

Ketepatan dalam memahami 

model pembelajaran kooperatif 

a. Model pembelajaran 

kooperatif 

b. Macam-macam model 
pembelajaran kooperatif 

c. Penerapan pembelajaran 

kooperatif dalam 

pembelajaran matematika SD 

 Probing-

promting 

 ekspositori  

 tanya jawab  

 Pembelajaran 

berbasis 

masalah 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

1. Makalah kelompok 

2. Resume Individu 

3. Kemampuan Presentasi 

4. Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 

6 Mahasiswa mampu 

memahami 
pembelajaran  Problem 

Solving 

Ketepatan dalam memahami 

pembelajaran Problem Solving 

a. Problem solving dan 

langkah-langkahn 
b. Penerapan Problem 

solving dalam 

 Tugas 

Kelompok 

 Tugas Individu 

(menyusun 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 



Minggu Ke- Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode 

Pembelajaran 

Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

pembelajaran matematika 

SD 

ringkasan 

materi) 

 Ekspositori, 

dan 

 Diskusi 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 

7 
Mahasiswa mampu 

mehamami 
pembelajaran Open -

Ended  

Ketepatan dalam memahami 

pembelajaran  Open -Ended 

1. Pembelajaran dengan 

open-ended 
2. Penerapan pembelajaran 

open-ended dalam 

matematika SD 

 Probing-

promting 

 ekspositori  

 tanya jawab  

 Pembelajaran 

berbasis 
masalah 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 5% 

8 Ujian Tengah Semester 

9 Mahasiswa memahami 

pembelajaran 

Mathematics Realistic 
Education ( RME) / 

PMRI 

Ketepatan dalam memahami 

pembelajaran Mathematics 

Realistic Education ( RME) / 
PMRI 

a. Mathematics Realistic 

Education      (RME) 

b. Penerapan Mathematics 
Realistic Education (RME) 

 Tugas 

Kelompok 

 Tugas Individu 

(menyusun 
ringkasan 

materi) 

 Ekspositori, 

dan 

 Diskusi 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 5% 

10 Mahasiswa memahami 

pembelajaran Project 
Bassed Learning 

Ketepatan dalam memahami 

pembelajaran Project Based 
Learning 

c. Teori terkait Project Based 

Learning 
d. Penerapan PjBL dalam 

Pembelajran 

 Probing-

promting 

 ekspositori  

 tanya jawab  

 Pembelajaran 

berbasis 
masalah 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 



Minggu Ke- Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode 

Pembelajaran 

Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11 Mahasiswa mampu 

membuat perencanaan 

pembuatan alat peraga 

atau benda-benda 
manipulatif dalam 

pembelajaran 

matematika sesuai 

dengan kurikulum. 

Ketepatan dalam Perencanaan 

pembuatan alat peraga atau 

benda-benda manipulatif dalam 

pembelajaran matematika sesuai 
dengan kurikulum. 

Perencanaan pembuatan alat 

peraga atau benda-benda 

manipulatif dalam pembelajaran 

matematika sesuai dengan 
kurikulum. 

 Tugas 

Kelompok 

 Tugas 

Individu 

(menyusun 

ringkasan 
materi) 

 Ekspositori, 

dan 

 Diskusi 

Kriteria: Penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Makalah kelompok 

 Resume Individu 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 
jawaban 

Bobot 10% 

12 Simulasi 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Matematika di SD 

Simulasi 1 Sesuai praktek Tugas Individu 

(menyusun RPP 

sesuai model yang 

digunakan) 
  

Kriteria: Kemampuan simulasi 

& penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Simulasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 
bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 

13 Simulasi 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 
Matematika di SD 

Simulasi 2 Sesuai praktek Tugas Individu 

(menyusun RPP 

sesuai model yang 
digunakan) 

 

Kriteria: Kemampuan simulasi 

& penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Simulasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 

14 Simulasi 
Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Matematika di SD 

Simulasi 3 Sesuai praktek Tugas Individu 
(menyusun RPP 

sesuai model yang 

digunakan) 

 

Kriteria: Kemampuan simulasi 
& penguasaan materi 

Bentuk non test: 

 Simulasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 
jawaban 

Bobot 10% 

15 Review Materi Review Materi Review Materi Individu Kriteria: Penguasaan materi 



Minggu Ke- Kemampuan Akhir 

yang diharapkan 

(Sub-CP MK) 

Indikator Materi Pembelajaran Metode 

Pembelajaran 

Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bentuk non test: 

 Kemampuan Presentasi 

 Partisipasi selama proses 

berupa menanggapi, 

bertanya, dan memberikan 

jawaban 

Bobot 10% 

16 Ujian Akhir Semester 

 

 

 

 

 


