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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah IKN-PKN (Ilmu Kewarganegaraan - Pendidikan Kewarganegaraan) yang berbobot 3 SKS membahas tentang pengertian, latar
belakang perkembangan dan permasalahan IKN-PKN sebagai suatu bidang
pembelajaran dalam dunia persekolahan.
Secara umum tujuan mata kuliah ini adalah menganalisis perkembangan
IKN-PKN sebagai bidang kajian pembelajaran dalam dunia persekolahan.
Setelah mempelajari materi mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat
memiliki kemampuan:
1. menjelaskan pengertian dan ciri IKN-PKN;
2. menganalisis perkembangan IKN-PKN;
3. menganalisis dan menerapkan teori hubungan warga negara dengan
negara dalam IKN-PKN;
4. menganalisis dan menerapkan teori sosialisasi politik dalam IKN-PKN;
5. menganalisis tradisi pengajaran IPS secara universal;
6. menganalisis penerapan pendapatan inkuiri dalam IKN-PKN;
7. mengidentifikasi isu-isu global nasional dan regional sebagai tantangan
kajian IKN-PKN;
8. menganalisis hubungan sekolah/pendidikan dengan politik dan
menerapkannya dalam IKN-PKN;;
9. menjelaskan sekolah sebagai lembaga pembinaan warga negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, materi mata kuliah ini disajikan
dalam 9 modul yaitu sebagai berikut:
Modul 1 :
Pengertian IKN-PKN.
Modul 2 :
Perkembangan IKN-PKN.
Modul 3 :
Hubungan Warga Negara dengan Negara.
Modul 4 :
Peranan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara.
Modul 5 :
IKN-PKN dalam Konteks Tradisi Pengajaran IPS secara
Universal.
Modul 6 :
Sosialisasi Politik dalam IKN-PKN.
Modul 7 :
Pendekatan Inkuiri dalam IKN-PKN.
Modul 8 :
Konteks Global IKN-PKN.
Modul 9 :
Sekolah sebagai Lembaga Pembinaan Warga negara.
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Mulailah dengan membaca modul pertama. Untuk mempelajari setiap
modul ikutilah prosedur berikut ini.
1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat, sebelum membaca
materi kegiatan belajar.
2. Baca materi kegiatan belajar dengan cemat, sampai Anda memahami
betul.
3. Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk/rambu-rambu yang diberikan.
Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum
mengerjakan latihan.
4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa
terlebih dahulu melihat kunci.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh
dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.
Jika petunjuk di atas ikuti dengan disiplin, Anda pasti akan berhasil.
Selamat Belajar

