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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Perspektif Global merupakan mata kuliah baru yang 
diperkenalkan melalui kurikulum program Penyetaraan D-II PGSD. 

Mata kuliah ini akan menjadi sangat populer karena berkaitan dengan proses 
globalisasi yang mulai berkembang saat ini. 

Mata kuliah ini membuka wawasan Anda untuk memahami dunia dan 
seisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia yang begitu 
kompleks dan luas itu dapat menjadi sempit dan sederhana disebabkan oleh 
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan demikian akan 
tumbuh dalam diri setiap orang suatu kesadaran bahwa kita hidup di dunia 
tidak sendirian, tidak hanya satu keluarga, satu suku, atau satu bangsa saja 
yaitu ”kita”. Akan tetapi masih banyak saudara kita manusia dan makhluk 
lainnya yang menempati dunia ini. Kita hidup saling tergantung, baik dengan 
manusia lainnya maupun tergantung pada alam. Oleh karena itu, harus kita 
sadari bahwa dunia dan jagat raya ini harus kita lindungi, kita pelihara 
bersama karena kita tergantung padanya. 

Mata kuliah ini juga memberikan bekal kepada Anda untuk dapat 
memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran anak didik kita, 
bahwa dunia yang luas ini perlu dipahami, dan dipelihara. Tanpa kita 
memahami dunia ini maka kita akan tertinggal oleh manusia lain yang sudah 
memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam memahami 
dunia. Mata kuliah ini juga merupakan pendekatan menyeluruh yang 
memungkinkan Anda dan siswa Anda dapat memahami diri Anda sendiri 
serta hubungannya dengan masyarakat dunia. 

Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat penting bagi Anda sebagai guru, 
mengingat bahwa kita ini sedang memasuki era globalisasi dan keterbukaan. 
Tanpa memahami dunia ini, mungkin kita akan tersesat oleh arus globalisasi 
yang begitu deras. Agar kita mampu memanfaatkan dunia ini bagi 
kesejahteraan manusia maka kita harus memahami dunia. Dengan demikian 
cara pandang Anda yang mungkin sempit selama ini harus berubah menjadi 
cara pandang yang luas dan global. Artinya segala sesuatu peristiwa, dan 
masalah harus dipandang dari sudut kepentingan global. 

Setelah Anda mengikuti dan mempelajari modul mata kuliah ini, 
diharapkan Anda mampu: 
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1. menjelaskan konsep Perspektif Global dalam konteks Pendidikan IPS. 
2. menjelaskan Perspektif Global dari sudut ilmu-ilmu sosial. 
3. menjelaskan tentang pentingnya kesadaran dan wawasan global. 
4. menganalisis isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan 

kepentingan nasional. 
5. menganalisis isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan 

pembelajaran IPS SD. 
6. merancang dan menerapkan model pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran perspektif global. 
 

Untuk mencapai kemampuan-kemampuan tersebut di atas, maka dalam 

mata kuliah ini akan disajikan materi seperti berikut: 
1. Hakikat dan konsep perspektif global. 
2. Perspektif global dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial. 
3. Pentingnya kesadaran dan wawasan global. 
4. Masalah global dalam kaitannya dengan masalah nasional. 
5. Masalah global dalam kaitannya dengan Pendidikan IPS-SD. 
6. Model pembelajaran dan evaluasi mata kuliah perspektif global. 

 
Bacalah modul-modul mata kuliah Perspektif Global ini seluruhnya, 

karena setiap modul berkaitan satu sama lain. Apabila Anda belum 
memahami modul pertama maka ulangi pelajari kembali modul tersebut, dan 
apabila sudah dapat Anda pahami isinya, barulah Anda mempelajari modul 
berikutnya.  

 
Selamat belajar semoga sukses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


