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MISI PPG UNDIKSHA

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan atau seni dibidang profesi keguruan dalam rangka
meningkatkan kontribusi Program Studi PPG untuk menigkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Meyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dibidang profesi keguruan yang saling
menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi baik bidang profesi keguruan.

Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni dalam bidang profesi keguruan.



Kurikulum PPG Undiksha dikembangkan dengan menganut prinsip acitivity
based curriculum atau experience-based curriculum dengan berbasis pada
kearifan lokal Tri Hita Karana bukan subject matter curriculum seperti pada
pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam Program
PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan
perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK 
yaitu technological pedagogical contentknowledge (Koehler & Mishra, 2008). Sedangkan untuk menguatkan karakter
peserta PPG (kompetensi kepribadian dan sosial) dilaksanakan juga kegiatan pendidikan keasraman dengan tetap
berasaskan filosofi Tri Hita Karana. Filosofi Tri Hita Karana maksdunya adalah menciptakan kesimbangan hidup dengan
menjaga keharmonisan hubungan antara (1) manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan sesama manusia, dan (3)
manusia dengan alam sekitar. Beberapa kegiatan keasramaan yang menunjang hal di atas adalah Kursus Mahir Dasar
Pramuka (bersertifikat), Bela Negara, Pendidikan Lingkungan Hidup, Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan
Kerohanian, E-learning, Lesson Study, dan kegiatan lainnya.
Secara umum kurikulum Program Studi PPG Undiksha terdiri dari kegiatan: Workshop (Lokakarya) dan Praktik
Pengenalan Lapangan (PPL). Workshop atau lokakarya berisi tentang pendalaman pedadogi, pendalaman materi,
penyusunan bahan ajar, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, dan peer teaching. Kegiatan PPL adalah
kegiatan yang berisi tentang keterlibatan peserta dalam aktivitas riil kegiatan belajar-mengajar di sekolah. PPL
mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan lokakarya.

Sistem Seleksi mahasiswa
Program Studi PPG

Objektif, sistem seleksi didasarkan pada
kriteria yang telah ditetapkan

Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan
kemampuan, latar belakang agama, suku, ras,
gender, budaya, adat istiadat, status sosial
ekonomi, dan geografis

Akuntabel, sistem seleksi menggunakan
mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat

dipertanggungjawabkan

Transparan, sistem seleksi didasarkan pada
prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan
dasar pengambilan keputusan dapat diakses
semua pihak

Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta
dapat dipercaya

Kurikulum
Pembelajaran 

LULUSAN

Mampu menjadi Guru profesional yang bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter
dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan
menjadi teladan, memiliki penampilan
memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta
disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan
tuntutan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi terkini dan masa depan


