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Tinjauan Mata Kuliah 
 

emajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dewasa ini menuntut 

kualitas guru yang mampu berkiprah dalam bidangnya sebagai guru 

yang profesional. Untuk menghadapi hal tersebut, khususnya guru-guru SD 

yang berlatar belakang DII PGSD, pemerintah memandang perlu untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan guru SD melalui program SI PGSD. 

 Pendidikan IPS di SD merupakan salah satu mata kuliah yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa program SI PGSD. Mata kuliah ini berisi 9 modul 

yang membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD, 

esensi kurikulum IPS di SD 2006, Isu dan Masalah Sosial Budaya dalam 

Pembelajaran IPS. 

Pada bagian lain mata kuliah ini membahas pula tentang Pendidikan 

dalam Pengajaran IPS di SD, Metode, Media dan Pemanfaatan Sumber 

Belajar IPS di SD, Evaluasi Pembelajaran IPS di SD, dan Model-model 

Pembelajaran IPS Terpadu. 

 Secara umum setelah selesai mempelajari mata kuliah ini, Anda 

diharapkan dapat menganalisa secara menyeluruh tentang pendidikan IPS di 

SD, dan secara khusus setelah Anda selesai mempelajari mata kuliah ini, 

Anda diharapkan dapat:  

1. Menjelaskan perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di SD. 

2. Memberi contoh keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai 

sikap dan keterampilan intelektual dalam pendidikan IPS di SD kelas III 

dan IV. 

3. Menguraikan keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap 

dan keterampilan (intelektual, personal, sosial) dalam pendidikan IPS di 

SD kelas V dan VI. 

4. Menguraikan berbagai isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran 

IPS. 

5. Menjelaskan macam-macam karakteristik pendekatan dalam 

pembelajaran IPS di SD. 

6. Menggunakan metode, media dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 

III dan IV. 
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7. Menggunakan metode, media dan pemanfaatan sumber belajar kelas V 

dan VI. 

8. Merancang/menyusun prosedur dan alat evaluasi pembelajaran IPS di 

SD. 

9. Menerapkan model pembelajaran IPS terpadu. 

 

Untuk membantu penguasaan Anda dalam mempelajari mata kuliah ini, 

Anda diharapkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Bacalah dengan seksama bab pendahuluan pada setiap modul, karena 

jika Anda paham betul makna dan isi dalam pendahuluan berarti Anda 

telah memahami secara garis besar isi modul. 

2. Temukan kata-kata atau istilah baru menurut Anda, jika Anda belum 

memahami kata-kata istilah tersebut silakan cari arti dan makna istilah 

baru tersebut pada glosarium. 

3. Berilah tanda/garis bawah/distabilo pada konsep-konsep esensial. 

4. Kerjakan latihan dan tes formatif pada setiap kegiatan belajar karena 

dengan melakukan kegiatan ini Anda sudah sangat terbantu pemahaman 

Anda terhadap isi modul. 

5. Selamat belajar, semoga berhasil dengan memuaskan. 
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Peta Kompetensi  
Pendidikan IPS di SD/PDGK4106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mampu menganalisis fakta, konsep, generalisasi, 
isu-isu dan masalah sosial budaya yang dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran IPS. 

9. Menerapkan model pembelajaran IPS terpadu. 

 

8. Merancang/menyusun prosedur dan alat evaluasi 

pembelajaran IPS di SD 

7. Menggunakan metode, media 
dan pemanfaatan sumber 

belajar kelas V dan VI. 

6. Menggunakan metode, media 
dan pemanfaatan sumber 

belajar IPS kelas III dan IV. 

5. Menjelaskan macam-macam karakteristik 

pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. 

4. Menguraikan berbagai isu dan masalah 

sosial budaya dalam pengajaran IPS. 

2. Memberi contoh keterkaitan antara 
fakta, konsep, generalisasi, nilai 
sikap dan keterampilan intelektual 
dalam pendidikan IPS di SD kelas III 

dan IV. 

3. Menguraikan keterkaitan antara 
fakta, konsep, generalisasi, nilai 
sikap dan keterampilan (intelektual, 
personal, sosial) dalam pendidikan 

IPS di SD kelas V dan VI. 

1. Menjelaskan perkembangan dan tujuan 

pendidikan IPS di SD. 


