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Tinjauan Mata Kuliah 
   

esuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yang diikuti oleh PP No. 19 Tahun 2005, serta UU Guru dan 

Dosen, bahwa guru sebagai sebuah profesi harus memenuhi beberapa 
kompetensi. Salah satu elemen kompetensi yang harus melekat pada profesi 
guru tercakup dalam rumpun kompetensi sosial yaitu kemampuan 
pendidik/guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan 
demikian, agar guru SD lulusan S1 PGSD memiliki kemampuan yang 
diamanatkan dalam UU dan PP tersebut, maka diperlukan wacana bagi guru 
yang sedang mengikuti pendidikan S1 untuk melatih keterampilan mereka 
dalam berkehidupan sosial serta memberikan kontribusi dalam masyarakat di 
lingkungannya. Walaupun mahasiswa S1 PGSD FKIP-UT sudah menjadi 
guru yang tentunya sudah mempunyai prior knowledge tentang ke-SD-an, 
namun agar kompetensi sosial mereka lebih berkembang, maka diperlukan 
pengasahan lebih lanjut terutama dalam hal mempraktekkan konsep-konsep 
metodik pedagogik yang mereka pelajari dalam masyarakat. 

Melalui mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan 
(PDGK4306) yang berbobot 3sks, Anda diharapkan dapat memberikan 
kontribusi aktif pada masyarakat di lingkungan Anda serta dapat membawa 
pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat untuk dijadikan strategi 
pembelajaran yang mendidik di kelas, sehingga siswa-siswa Anda dapat 
mengenal dan menghargai masyarakat di sekitar mereka. Setelah 
menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu: 
1. menjelaskan pemikiran tokoh pembelajaran berwawasan 

kemasyarakatan; 
2. menjelaskan ruang lingkup kebudayaan dalam pendidikan; 
3. menjelaskan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan; 
4. menjelaskan satuan dan program pendidikan masyarakat; 
5. melakukan praktek pembinaan atau pembimbingan pada salah satu 

program pendidikan masyarakat; 
6. menjelaskan praktik program pendidikan masyarakat; 
7. menjelaskan pembelajaran multikultural 
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8. menjelaskan muatan life skills dalam pembelajaran berwawasan 
kemasyarakatan; dan 

9. menjelaskan model-model pembelajaran sosial. 
 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka Anda harus melakukan 
salat satu praktek pembinaan atau pembimbingan pada salah satu program 
pendidikan masyarakat, yang meliputi program pemberantasan buta aksara, 
pengembangan taman bacaan masyarakat, atau pembinaan program 
kepemudaan. Pada saat melakukan registrasi mata kuliah ini, Anda sudah 
harus memilih salah satu program pendidikan masyarakat yang akan Anda 
praktekkan. Mata kuliah ini akan ditawarkan pada semester 6, dan praktek 
mata kuliah dilakukan dalam semester 6, namun demikian, Ujian Akhir 
Semester mata kuliah ini akan Anda tempuh pada semester 7. Hal ini 
dirancang, agar Anda mempunyai waktu yang cukup panjang untuk dapat 
melakukan praktek dengan baik. Praktek mata kuliah ini mempunyai 
kontribusi nilai terhadap nilai keseluruhan mata kuliah sebesar maksimum 
50%, sedangkan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) juga berkontribusi 50%. 
Mata kuliah ini dilengkapi dengan layanan bantuan belajar berupa tutorial 
tatap muka dan disertai program video tentang praktek pembelajaran 
keaksaraan fungsional. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks mata kuliah ini, 
maka buku materi pokok mata kuliah Pembelajaran Berwawasan 
Kemasyarakatan terdiri dari 9 modul, yaitu: 
Modul 1:  Pemikiran Tokoh Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan 
Modul 2:  Ruang Lingkup Kebudayaan Dalam Pendidikan 
Modul 3 Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan 
Modul 4:  Satuan Dan Program Pendidikan Masyarakat 
Modul 5:  Program Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat, Dan 

Kepemudaan 
Modul 6:  Praktik Program Pendidikan Masyarakat 
Modul 7:  Pembelajaran Multi Kultural 
Modul 8:  Muatan Life Skills Dalam Pembelajaran Berwawasan 

Kemasyarakatan 
Modul 9:  Model-Model Pembelajaran Sosial 
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Substansi Modul 5 dan 6 tidak akan diujikan pada UAS mata kuliah ini. 
Agar Anda dapat berhasil menempuh mata kuliah, gunakan sebaik mungkin 
kegiatan tutorial tatap muka yang disediakan untuk bertanya dan berdiskusi 
dengan teman sejawat dan instruktur mata kuliah ini. Selain itu, Anda 
diharapkan dapat aktif melakukan koordinasi dan menanyakan berbagai hal 
yang terkait dengan substansi praktek kepada Kantor Sudin PLS Kecamatan 
atau Kantor Kepala Desa di lingkungan Anda. Selamat berkarya. 
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