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-{bstrak: Pendidikan IpS (plps) terpilah menjadi dua konsep, yaitu: (1)
Pendidikan IPS untuk pembelajaran di sekolah dan (2) pendidikan ips untuk
p'embel4iaran di perguruan tinggi. pendidikan IpS untuk pembelajaran di
sekoiah merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniira ya,'g
diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan
d'an terpilah menjadi dua versi yakni: (1) FIPS Oata'n tradisi ,,citizensh,ip
transmission" dalam bentuk mata pelajaran pendidikan pancasila d:rn
Kerrarganegaraan dan Sejarah Indonesia, (2) PIPS dalam tradisi sacial science
dalam bentuk mata pelajaran Ips rerpadu untuk SD. dan mata pelajaran IpS
Terkonfederasi untuk sLTp, dan IpS Terpisah-pisah untuk sMU. plndidikan
IPS untuk perguruan tinggi, khususnya untuk pendidikan guru IpS merupakan
peUelel<sian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagog6 a*i
ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang ."l"rr*^ untrik"tujuan
pendidikan profesional guru IPS dan direkonseptualisasikan sebagai pendidikan
disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu pengeiahuan Sosial.
Pendidikan IPS berrujuan agar siswa mampu: menjadi warga negara yangbaik,
berperilaku sesuai dengan nilai dan nonna yang ada dalam Lasyara[atnya,
memiliki konsep diri yang baik, membantu pengenalan dan apresiasi tentang
masvarakat global dan komposisi multi budaya, sosialisasi proses sosial,
ekonomi. politik, me.mahami wakru lampau dan sekarang sebagai dasar untuk
membuat' mengambil keputusan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir
logis dan kritis. rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkanmasalah, dan keterampilan
dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai
sosial dan kemanusiaan, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat
sehingga sisu'a bangga sebagai bangsa lndonesia, dan memiliLi k"-u*p*'
berkomunikasi. bekerjasama cian berkompetisi <ialam masyarakat y*g
majemuk. di tingkat lokal. nasional, dan global. Ruang lingkui materi irtps
merupakan penvederhanaart. adaptasi, seleksi, dan modifikasi secara terpadu dari
konsep-konsep dan keterampilan disiplin ilmu sejarah, geografi, sosiologi,
antropologi, dan ekonomi yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikolo[is
untuk tujuan pembelaj aran.
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