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5. Deskripsi Matakuliah  

 

DESKRIPSI 

      Mata kuliah orientasi baru dalam paedagogik sebagai Mata Kuliah Kompetensi umum 

yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Jakarta. Mata kuliah ini  memuat berbagai kajian teoritis maupun praktis, tentang hakikat 

orientasi baru dalam pedagogik, sejarah  orientasi baru pedagogik, berbagai Landasan 

dalam ilmu pendidikan (pedagogik), konsep orientasi baru paedagogik dengan 

pendekatan transdisiplinalitas  (IPTEK, Agama, Paradigma baru pedagogik), melayani 

berbagai kebutuhan  masyarakat yang berbasis pengetahuan (berbagai disiplin ilmu) 

untuk layanan pedagogik berbasis mutu, keberbakatan dan kreativitas, mengantisipasi 

dan mengatasi tantangan kebijakan Pendidikan, dan kebijakan pendidikan masa depan 

yang berbasis multikultural, kemudian mengkaji dan  mengembangkan pendidikan 

karakter untuk berbagai disiplin ilmu dan Membangun paradigma baru pembelajaran 



dalam pedagogic  selanjutnya  Menciptakan daya saing pengetahuan orientasi baru 

pedagogik yang menuju perkembangan IPTEK dan tantangan global.   

 

 

6. Tujuan Pembelajaran 

 
    Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat;  

     1.   Memahami hakekat orientasi baru dalam pedagogik  

2.   Menjelaskan tentang sejarah  orientasi baru pedagogik 

3.   Menjelaskan  berbagai Landasan dalam ilmu pendidikan (pedagogik), 

4. Menganalisis teori, konsep orientasi baru paedagogik dengan pendekatan 

transdisiplinalitas  (IPTEK, Agama, Paradigma baru pedagogik) 

5. Memberikan pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat yang berbasis 

pengetahuan  (berbagai disiplin ilmu) untuk layanan pedagogik berbasis mutu, 

keberbakatan, kreativitas 

6.   Mengantisipasi dan mengatasi tantangan kebijakan Pendidikan    

7. Mengimplementasikan kebijakan pendidikan masa depan yang berbasis 

multikultural. 

8.   Mengembangkan pendidikan karakter untuk berbagai disiplin ilmu 

9.   Membangun paradigma baru pembelajaran dalam pedagogik,  

    10. Menciptakan daya saing pengetahuan orientasi baru pedagogik yang menuju 

perkembangan IPTEK dan tantangan global   

 
 

7. Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Course Learning outcomes - LO)  

  Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1) Menjelaskan teori dan konsep pendidikan 

2) Menjelaskan  kaitan strategi pembelajaran dengan teori dan konsep orientasi baru 

paedagogik 

3) Menjelaskan tentang konsep orientasi paedagogik tradisional 

4) Menjelaskan tentang konsep   orientasi paedagogik kritis 

5) Menjelaskan tentang konsep   orientasi paedagogik  trasnformatif 



6) Menjelaskan tentang konsep   orientasi paedagogik  modern 

7) Menjelaskan tentang landasan psikologi dalam paedgogik 

8) Menjelaskan tentang landasan antropologi 

9) Menjelaskan tentang landasan filosofis/ideology 

10) Menjelaskan tentang landasan soiologi 

11) Menjelaskan tentang landasan IPTEK 

12) Menjelaskan tentang landasan Religius/spiritualzm 

13) Menjelaskan teori  dan konsep tentang orientasi baru paedagogik 

14) Menjelaskan tentang  pendekatan transdisiplinalitas IPTEK, AGAMA dan 

paradigma baru paedagogik 

15) Menganaliasis teori orientasi baru paedagogik dengan pendekatan 

transdisiplinalitas 

16) Menganaliasis teori orientasi baru paedagogik dengan pendekatan 

transdisiplinalitas 

17) Menganaliasis  konsep orientasi baru paedagogik dengan pendekatan 

transdisiplinalitas 

18) Menjelaskan konsep pelayanan  prima dalam pendidikan  berbasis pengetahuan 

19) Menjelaskan tentang aplikasi dari konsep mutu pendidikan 

20)  Menganalisis tentang konsep dan aplikasi keberbakatan 

21) Menumbuhkembangkan  kreativitas pada peserta pendidikan 

22) Menganalisis  dengan pendekatan SWOT tentang pendidikan 

23) Mengidentifikasi  berbagai masalah dan tantangan tentang penyelenggaraan 

pendidikan 

24) Memberikan alternative pemecahan masalah dalam memberikan rekomendasi 

kebijakan pendidikan 

25) Menganalisis  kebijakan pendidikan masa depan  berbasis multicultural 

26) Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pendidikan berdasarkan relevansi 

kebijakan masa depan  berbasis multicultural 

27) Mengevaluasi penerapan kebijakan pendidikan masa depan  berbasis 

multicultural 



28) memberikan alternatif pemecahan dalam implemntasi kebijakan pendidikan masa 

depan  berbasis multicultural 

29) Menjelaskan konsep pendidikan berkarakter 

30) Pembentukan karakter dalam berbagai disiplin ilmu 

31) Mengaplikasikan konsep dan nilai karakter dalam berbagai program pembelajaran  

32) Menjelaskan konsep paradigma baru  pembelajaran dalam pedagogik  

33) Menganalisis konsep-konsep dan nilai paradigma baru pembelajaran dalam 

pedagogic 

34) Menerapkan konsep  dan nilai paradigma baru  pembelajaran  dalam pedagogik 

untuk masing-masing disiplin ilmu 

35) Menganalisis  berbagai keunggulan dalam pendidikan 

36) Melakukan evaluasi diri dalam rangka mempersiapkan daya saing  pendidikan 

37) Memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam berdaya saing pendidikan  

38) Turut serta berkompetisi dalam kancah daya saing global pendidikan 

 

8. Model/Strategi/Metode Pembelajaran 

 

Untuk mencapai lulusan yang memiliki kompetensi  seperti yang diharapkan, maka 
metode pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan 
inquiry/ekspository dan discovery  serta penilaian dilakukan untuk mengukur 
kemampuan dari tingkat pemahaman sampai dengan tingkat Evaluasi. 

 

9. Materi Pembelajaran atau Pokok Bahasan atau Topik 

      POKOK BAHASAN 
 

 1) Hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan (pedagogik), strategi 

pembelajaran dengan teori dan konsep orientasi baru paedagogik 

 2)   Konsep orientasi paedagogik tradisional, konsep   orientasi paedagogik 

kritis, konsep   orientasi paedagogik  trasnformatif, konsep   orientasi 

paedagogik  modern 

3)   Landasan psikologi dalam paedgogik,  landasan antropologi, landasan 

filosofis/ideology, landasan soiologi, landasan IPTEK, landasan 

Religius/spiritualzm 



4)  Teori  dan konsep tentang orientasi baru paedagogik, pendekatan 

transdisiplinalitas IPTEK, AGAMA dan paradigma baru paedagogik 

5)   Konsep pelayanan  prima dalam pendidikan  berbasis pengetahuan dan 

aplikasi dari konsep mutu pendidikan 

6) Konsep dan aplikasi keberbakatan, Menumbuhkembangkan  kreativitas 

pada peserta pendidikan dan pendekatan SWOT tentang pendidikan 

7)  Berbagai masalah dan tantangan tentang penyelenggaraan pendidikan 

serta alternative pemecahan masalah dalam memberikan rekomendasi 

kebijakan pendidikan 

8) Kebijakan pendidikan masa depan  berbasis multicultural, kebutuhan-

kebutuhan pendidikan berdasarkan relevansi kebijakan masa depan  

berbasis multicultural 

9) Konsep pendidikan berkarakter, pembentukan karakter dalam berbagai 

disiplin ilmu dan nilai karakter dalam berbagai program pembelajaran  

10) Menjelaskan konsep paradigma baru  pembelajaran dalam pedagogik 

dan nilai paradigma baru pembelajaran dalam pedagogic dan untuk masing-

masing disiplin ilmu 

11) Berbagai keunggulan dalam pendidikan 

12) Evaluasi diri dalam rangka mempersiapkan daya saing  pendidikan,  

peluang dan kesempatan dalam berdaya saing pendidikan dan turut serta 

berkompetisi dalam kancah daya saing global pendidikan 
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Catatan:   

• dalam keseluruhan pelaksanaan aktivitas, mahasiswa diharuskan 
memenuhi etika akademik.  Usaha menyontek dalam bentuk apapun 
akan mendapatkan sanksi berupa ketidakluluasan dalam matakuliah 
ini. 

• Tidak ada nilai perbaikan. Nilai achievement mahasiswa adalah nilai 
dari hasil pekerjaan yang diserahkan 

 
 
H . SISTIM PENILAIAN 
       
A. Ujian Tengah Semester          25 
B. Ujian Akhir Semester              25 
C. Analisis Kasus                        15 
E. Presentasi hasil kajian            20 
F. Tugas Mingguan                     15 
--------------------------------------------------- 
Jumlah                                       100 
 
 

➢ Kontribusi pemikiran dari mahasiswa dalam pengembangan konsep 

diberi penghargaan 15%  

➢ Mahasiswa yang melanggar kode etik akademik dinyatakan tidak lulus 

dalam mata kuliah ini. 

 
Kriteria penilaian didasarkan atas persyaratan berikut; 
 
Rentang penilaian 
 

SKOR 
PRESENTASE 

SKOR 

91 – 100 3,8  < A    <  4,0 

81 – 90 3,5 <  A -  <   3,7 

76 – 80 3,2 <  B +  <  3,4 

71 – 75 2,8 <  B     <  3,1 

61 – 70 2,5 <  B -  <   2,7 

56 – 60 2,2 <  C + <   2,4 

 BL 



10. STRATEGI 
    
STRATEGI PEMBELAJARAN 
 

1. Kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dan  mengutamakan 

penguasaan topik/pokok bahasan yang telah disepakati ketika 

membicarakan kontrak kuliah ini. Apabila ada perkembangan baru, 

topik/pokok bahasan yang telah disepakati dapat diperkaya 

2.  Analisis Kasus: Menganalisis kasus yang berkaitan dengan mata kuliah 

ini yaitu pendidikan berbasis keberbakatan, Kreativitas dalam pedagogik, 

Pengembangan kurikulum  masa depan, kebijakan pendidikan dan budaya, 

Pendidikan dalam menyongsong perubahan, pengelolaan pengetahuan 

yang terkait dengan pedagogik, dan Daya saing pengetahuan dalam 

pedagogik. , yang semua ini dalam praktik sehari-hari di lapangan yang . 

Kasus yang dipilih dianalisis berdasarkan teori-teori yang dipelajari dalam 

mata kuliah ini dengan menguraikan secara jelas konsep-konsep/teori-teori 

yang dipakai, alasan terjadinya kasus, alternatif-alternatif pemecahan, 

serta rekomendasi atau kritik jika kasus telah dipecahkan. 

3. Kajian  setiap pokok bahasan berdasarkan materi yang diberikan dengan 

ditambah sumber buku lain yang mendukung matakuliah ini dan dengan 

referensi yang ada.  

    Kajian disusun berdasarkan KTI dengan mengungkap latar belakang 

masalah berjumlah antara 600-800 kata berdasarkan factual data/ 

kontekstual dan pembahasan/ hasil kajian lapangan yang berupa 

pemecahan masalah  berkisar antara  2000- 3000 kata. Kajian didukung 

dengan minimal tiga referensi 2 buku wajib dan satu buku pendukung di 

luar referensi yang ada ini.  

4.Pendekatan yang diterapkan dalam mata kuliah ini ialah pendekatan 

pembelajaran orang dewasa ( andragogy/adult learning) dengan 

menggunakan lebih banyak teknik diskusi, kajian  daripada ceramah. 

Dengan berbasis pada pengalaman pribadi ( dari hasil membaca dan 



praktik sehari-hari dalam aplikasi di lapangan), mahasiswa diharapkan 

secara aktif  memberikan pendapat atau mengajukan  suatu kasus atau 

masalah untuk dikaji ( sistim pembelajaran berbasis problem solving). 

5.Presentasi Pokok Bahasan: Dalam penyajian/presentasi kelompok, 

mahasiswa diwajibkan menyusun dan membagikan handout beirisi materi 

pokok bahasan serta menyajikan dengan power point dengan  memberikan 

contoh-contoh yang aktual.  

6. Sebagai dasar penilaian, dalam mata kuliah ini dilakukan Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) , Analisis Kasus , Presentasi 

pokok bahasan ,  Tugas Mingguan . UTS dan UAS: UTS diselenggarakan 

pada pertemuan ke-8 dan mencakup semua pokok bahasan yang dibahas 

sebelumnya. UAS diselenggarakan pada pertemuan ke- 16 mencakup 

keseluruhan pokok bahasan yang dibahas dalam satu semester. Soal UTS 

dan UAS dalam bentuk esai. 

      

 

 .11.  JADWAL PERTEMUAN  

PERTEMUAN POKOK BAHASAN TAGIHAN 

1 a) Pembagian kelompok, rencana tugas 
dan penjelasan  RKPPS/CLO 
 
Kajian tentang:  

b) Hakikat pendidikan dan ilmu 
pendidikan (pedagogik), strategi 
pembelajaran dengan teori dan 
konsep orientasi baru pedagogik 

Handout 
dan 
presentasi 
dosen 
pembina 

2 Kajian tentang:  
 
Konsep orientasi paedagogik tradisional, 
konsep   orientasi paedagogik kritis, 
konsep   orientasi paedagogik  
trasnformatif,  
konsep   orientasi paedagogik  modern 

Handout 
dan 
presentasi 
dosen 
pembina, 
diskusi mhs   

3 Kajian tentang:  
 
Landasan psikologi dalam paedgogik,  
landasan antropologi, landasan 

Handout 
dan 
presentasi 
dosen 



filosofis/ideology, landasan soiologi, 
landasan IPTEK, landasan 
Religius/spiritualizm 
 

pembina, 
diskusi mhs 

4 Kajian tentang:  
     
  Teori  dan konsep tentang orientasi baru 

pedagogik,  
 
 

Handout 
dan 
presentasi 
dosen 
pembina, 
diskusi mhs 

5 Kajian tentang:  
 
     Pendekatan transdisiplinalitas IPTEK, 

AGAMA dan paradigma baru 
pedagogik 

 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

6 Kajian tentang:  
 
a. Konsep pelayanan  prima dalam 

pendidikan  berbasis pengetahuan  
b.   Aplikasi dari konsep mutu pendidikan 

 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

7 Kajian tentang:  
 
a. Konsep dan aplikasi keberbakatan, 

Menumbuhkembangkan  kreativitas 
pada peserta pendidikan  

b. Pendekatan SWOT tentang pendidikan 
 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

 

8 Ujian tengah semester (UTS) Dosen 

9 Kajian tentang:  
 
a. Berbagai masalah dan tantangan 

tentang penyelenggaraan pendidikan  
b. alternative pemecahan masalah dalam 

memberikan rekomendasi kebijakan 
pendidikan 

  

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

10 Kajian tentang:  
 
a.Kebijakan pendidikan masa depan  

berbasis multicultural,  
b. Kebutuhan-kebutuhan pendidikan 

berdasarkan relevansi kebijakan masa 
depan  berbasis multicultural 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 



11 Kajian tentang:  
 
Konsep pendidikan berkarakter, 
pembentukan karakter dalam berbagai 
disiplin ilmu dan nilai karakter dalam 
berbagai program pembelajaran 
  

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

12 Kajian tentang:  
 
konsep paradigma baru  pembelajaran 
dalam pedagogik dan nilai paradigma baru 
pembelajaran dalam pedagogic dan untuk 
masing-masing disiplin ilmu 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

 
13 

Kajian tentang:  
 
Berbagai keunggulan dalam pendidikan  
 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

14 Kajian tentang:  
 
Evaluasi diri dalam rangka mempersiapkan 
daya saing  pendidikan,  peluang dan 
kesempatan dalam berdaya saing 
pendidikan  
 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

15 Kajian tentang:  
 
Turut serta berkompetisi dalam kancah 
daya saing global pendidikan 
(Daya saing pengetahuan dalam 
pedagogik: Managing knowledge for 
sustained competitive advantage 

Makalah + 
power point 
+presentasi 
Mahasiswa 

16 Ujian akhir semester (UAS) Dosen 
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