
KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Mata kuliah  : Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini 
Bobot   : 3 SKS 
Semester  : V (Lima) 
Standar kompetensi : Menganalisis Anak berkebutuhan Khusus 

1. Deskripsi Mata Kuliah 
Matakuliah ini membahas tentang anak berkebutuhan khusus Anak berkebutuhan 
khusus, Mengidentifikasi Anak berkebutuhan khusus, mengidentifikasi anak  cacat fisik, 
mengidentifikasi anak down syndrome,   mengidentifikasi anak  hiper aktif,  
mengidentifikasi dan mengkaji anak berkebutuhan khusus 

2. Tujuan Mata kuliah 
Mata kuliah ini bertujuan   : mahasiswa mampu Menjelaskan Anak berkebutuhan khusus 
Mengidentifikasi Anak berkebutuhan khusus, mengidentifikasi anak cacat fisik, 
mengidentifikasi anak down syndrome,   mengidentifikasi anak  hiper aktif, 
mengidentifikasi dan mengkaji anak berkebutuhan khusus 

3. Standar Kompetensi 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Anak 
berkebutuhan Khusus 

4. Kompetensi Dasar 
1) Menjelaskan Anak berkebutuhan khusus 
2) Mengidentifikasi Anak berkebutuhan khusus 
3) mengidentifikasi anak down cacat fisik 
4) mengidentifikasi anak down syndrome 
5) mengidentifikasi anak down hiper aktif 

5. Strategi perkuliahan 
Untuk tercapainya kompetensi dasar secara optimal, strategi yang di tempuh adalah 
dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tugas dan praktek. 

6. Sumber materi/bacaan perkuliahan 
Evita Adnan, Rahmitha P Soendjojo, Dian Anshoriah, 2012. Bahan Ajar Diklat Berjenjang: 
Diklat Dasar  mengenal anak berkebutuhan khusus Direktorat Pembinaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan PAUD NI, Direktorat Jenderal PAUD NI  Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan  

7. Tugas/kuis mata kuliah 
1) Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah dari seluruh frekuensi perkuliahan tatap 

muka, sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir semester 
2) Untuk setiap pokok bahasan dalam kegiatan tatap muka, mahasiswa diwajibkan 

melakukan diskusi, mengerjakan tugas kelompok atau tugas individu yang diberikan 
pada akhir kegiatan tatap muka untuk dinilai. Hasil diskusi atau tugas tertentu di 
presentasikan dalam diskusi kelas 

3) Tugas kelompok menyusun makalah untuk didiskusikan 
4) Tugas individu mempraktekkan kegiatan analisis Kebutuhan anak usia dini 
5) UJian tengah semester dilakukan secara tertulis sedangkan ujian akhir semester 

dilaksanakan dalam bentuk praktek 



8. Penilaian 
Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan criteria taraf penguasaan kemampuan 

sebagai berikut : 

Taraf penguasaan 
kemampuan 

Sebutan Nilai huruf angka 

85%  -  100% Sangat baik A 4 

70%  -  84% Baik B 3 

55%  -  69% Cukup C 2 

50%  -  54% Kurang D 1 

0%    -   49% Sangat kurang E 0 

 
9. Jadwal perkuliahan 

Pertemuan 
Ke 

Pokok bahasan Topik/kegiatan Sumber Tugas 

11 Mendeskripsikan 
anak 
berkebutuhan 
khusus 

Mengkaji anak 
berkebutuhan 
khusus 

Evita Adnan, 
Rahmitha P 
Soendjojo, Dian 
Anshoriah, 2012. 
Bahan Ajar Diklat 
Berjenjang: Diklat 
Dasar  mengenal 
anak berkebutuhan 
khusus Direktorat 
Jenderal PAUD NI   

Mengkaji anak 
berkebutuhan khusus 

12 Menelaah Anak 
berkebutuhan 
khusus 

Mengkaji dan 
menelaah anak 
berkebutuhan 
khusus 

             Sda Menelaah Anak 
berkebutuhan khusus 

13 karakteristik anak 
cacat fisik 

Mengkaji anak 
cacat fisik 

           Sda Praktek Mengadakan 
kunjungan kepada 
anak cacat fisik dan 
buat laporan secara 
kelompok 

14 karakteristik anak 
down syndrom 

Mengkaji anak 
down syndrome 

             Sda Praktek Mengadakan 
kunjungan kepada 
anak down syndrome 
dan buat laporan 
secara kelompok 

15 karakteristik anak 
hiper aktif 

Mengkaji anak 
hiper aktif 

            sda Praktek Mengadakan 
kunjungan kepada 
anak hiper aktif dan 
buat laporan secara 
kelompok 

16  UAS    
 


