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Program S1 :  Akreditasi C
Lama Studi : 3,5-4 tahun / 148 SKS
SK BAN-PT No. 2761/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

Sarah Ivana Mardianto
Mahasiswa Prodi PG-PAUD Angkatan 2017 Peraih IPK tertinggi
Selama mengikuti perkuliahan di Prodi PG PAUD saya banyak mempelajari cara 
menangani AUD dan membuat kegiatan menarik bagi AUD. Selain itu saya juga 
memperoleh kesempatan untuk mengamati langsung di sekolah bagaimana guru 
mengajar AUD serta karakteristik alami AUD. Belajar di Prodi PG-PAUD membuat 
saya nyaman untuk mengeksplor bakat saya lainnya. Terdapat juga beberapa 
matakuliah yang mendukung pengembangan bakat saya, seperti seni musik, seni 
tari, maupun seni rupa. Hal yang paling menarik bagi saya saat kuliah adalah 
membuat Alat Permainan Edukatif (APE) karena mendorong jiwa kreatif saya. 
Dosen-dosen yang mengajar di Prodi PG PAUD juga memiliki keunggulan mengajar 
dalam mata kuliah yang diampu mereka. Adapun kegiatan diluar perkuliahan juga 
membantu saya dalam mengembangkan softskill, contoh nya pada acara HMJ PG 
PAUD. Untuk itu dengan belajar di Prodi PG PAUD selain nantinya menjadi Guru 
PAUD, saya juga menjadi percaya diri dan mampu menjadi pribadi yang PeKA.

Dominika Injel Metkono

Pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan pengalaman selama 
mengikuti kuliah di Prodi PG PAUD. Saya adalah mahasiswa Prodi PG PAUD tahun 
ajaran 2016/2017 juga sebagai mahasiswa angkatan pertama di Prodi ini.  Saat ini 
saya telah menyelesaikan masa kuliah saya yang ditandai dengan pelaksanaan ujian 
skripsi. Masa perkuliahan di PG PAUD selama delapan semester. Secara pribadi saya 
merasa bahagia menjalani perkuliahan dari semester satu hingga semester delapan. 
Saya merasa bahwa Prodi PG PAUD adalah pilihan yang membentuk pribadi saya 
untuk menjadi calon Guru PAUD yang profesional. Prodi PG PAUD juga mempunyai 
tenaga pendidik yang profesional sehingga mendidik dan mengarahkan saya selama 
memulai perkuliahan hingga mengakhiri dengan baik, di mana awalnya saya merasa 
kurang mampu dan merasa bahwa kuliah di PG PAUD apa yang akan di pelajari? 
karena pandangan saya terhadap seorang guru PAUD itu tidak melewati masa 
kuliah yang panjang tetapi cukup tamat SMA sudah bisa menjadi guru PAUD. 
Setelah mengikuti perkuliahan tahap demi tahap barulah saya mengetahui bahwa 
menjadi guru PAUD bukan semudah yang dipikirkan tetapi melalui proses belajar di 
bangku kuliah. Sebab bukanlah hal yang ringan untuk mendampingi anak usia dini 
dimana merupakan dasar pembentukan karakter yang akan menghantar anak 
menjalani kehidupan di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang 
ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Prodi PG PAUD mari dan bergabunglah 
bersama kami di PG PAUD UKWMS.

Mahasiswa Prodi PG-PAUD Angkatan 2016 Calon lulusan Prodi PG PAUD

Program studi  Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) 
menghasilkan Sarjana PAUD yang 
profesional  dengan keunggulan 
inte lektual i tas ,  krea�vi tas  dan 
spiritualitas yang mampu bersaing 
secara nasional dan internasional.



PAUD
VISI 
“Terwujudnya penyelenggaraan Program Studi S1 PG-PAUD UKWMS yang 

menghasilkan pendidik yang memiliki keunggulan intelektual, spiritual, 

kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing di tingkat Nasional dan 

Internasional”. 

MISI   
Menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas dalam upaya menghasilkan:
- Pendidik anak usia dini yang profesional dan berkarakter.
- Pendidik anak usia dini yang kreatif dan inovatif dalam menggunakan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Pendidik Anak Usia Dini yang peka terhadap perubahan-perubahan 

sosial, berkompeten dalam menemukan dan mengembangkan gagasan 

terkait Pendidikan Anak Usia Dini di masyarakat, baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional.

Apa yang Dipelajari ?

> Manajemen Penyelenggaraan PAUD

> Perkembangan Anak Usia Dini (AUD)

> Kreativitas Alat Permainan Edukatif AUD

> Asesmen Perkembangan AUD

Matakuliah utama dalam Prodi PG-PAUD meliputi:

> Aplikasi TIK dalam Pengajaran AUD
> Bahasa Inggris dan aplikasinya dalam Pengajaran AUD

> Pengembangan Kurikulum AUD (TPA, KB, TK/ RA)
> Pengembangan Moral, Bahasa, Sains, Matematika & Sosial Emosi AUD
> Pendidikan Inklusi & Perlindungan Anak

> Bermain & Permainan AUD

Bagaimana Pembelajaran 
di Program Studi PG-PAUD?

> Prodi PG-PAUD memiliki jaringan kerjasama luas dengan berbagai 

sekolah dan lembaga pendidikan dan pelatihan, dalam dan luar negeri, 

sehingga para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman pengelolaan 

PAUD dan tempat ideal bagi Praktik Lapangan calon guru dan 

konsultan/ahli Pendidikan Anak Usia Dini.
> Suasana Akademik yang Kondusif memungkinkan para mahasiswa 

berprestasi secara optimal dan memperoleh pengalaman dalam 

melakukan penelitian bersama dosen, mengikuti seminar dosen dan 

mahasiswa, menjadi tutor bagi mahasiswa lain dan terlibat aktif dalam 

kegiatan kemahasiswaan, Program Kreativitas Mahasiswa, HIMPAUDI 

Provinsi Jawa Timur, Forum PAUD Jawa Timur dan berkesempatan untuk 

mengikuti berbagai festival dan kompetisi/lomba di tingkat internal 

Universitas hingga Nasional.

> Dosen-Dosen di Program Studi PG-PAUD lulusan luar dan dalam negeri 

yang berkualifikasi Profesor (Guru Besar), Doktor (S-3), dan Magister (S-2).

 > Laboratorium Pengembangan Alat Permainan Edukatif

 > Laboratorium Seni dan budaya
 > Laboratorium Micro-teaching

> Fasilitas Belajar sangat membantu kualitas dan prestasi belajar, di 

antaranya dengan dukungan:
 > Ruang kuliah yang sejuk dan nyaman

 > Laboratorium Studio Produksi Video Media Pembelajaran

 > Perpustakaan

 > Laboratorium Early Childhood Education Learning Center (ECELC)
 > Ruang Kegiatan Kemahasiswaan

 > Laboratorium Komputasi dengan fasilitas internet

Waktu Perkuliahan di Prodi PG-PAUD

> Menghasilkan rancangan dan pengembangan model kurikulum, Alat 
Permainan Edukatif (APE) dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 
Dini secara kreatif dan inovatif.

Perkuliahan dilaksanakan dalam 5 hari, yaitu hari Senin – Jumat.

> Menyelenggarakan dan mengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 
yang menjunjung hak anak akan pendidikan yang layak bagi 
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak usia dini.

> Menganalisis kebutuhan dan permasalahan anak usia dini, 
menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang holistik integratif bagi 
anak usia dini, merancang dan mengembangkan model-model 
pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak usia dini.

Pukul 07.00 – 13.00 WIB

> Menyampaikan pembelajaran dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris.

> Edupreneurship dalam penyelenggaraan, pengembangan dan 
pengelolaan lembaga PAUD.

Kompetensi Lulusan 
Lulusan Prodi PG-PAUD memiliki kompetensi utama:

Dimana Lulusan Berkarir?
Lulusan Program Studi PG-PAUD dapat berkarir sebagai

> Menjadi konsultan pendidikan anak usia dini
> Menjadi Edupreneur dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan 

anak usia dini

> Menjadi guru anak usia dini TK/RA, KB, TPA

> Menjadi peneliti di bidang pendidikan anak usia dini

> Menjadi instruktur/pembimbing/pengembang materi kurikulum & 
media pembelajaran anak usia dini

> Menjadi guru anak usia dini yang mampu menggunakan dua bahasa 
(lnggris & Indonesia)


