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Pendidikan IPS
Visi

Mewujudkan program studi yang unggul dalam menciptakan tenaga kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, kompeten di bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, fleksibel, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, arif,
kritis, demokratis, responsif terhadap berbagai masalah sosial dan tuntutan dunia global.
Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Pendidikan IPS untuk menjadi guru IPS SMP/MTs dan SMK yang
bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratis, berjiwa
entrepreneurship dan responsif terhadap setiap peluang dan perubahan serta perkembangan yang terjadi.
b. Menumbuhkembangkan sikap dan kemampuan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian dalam rangka
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IPS.
c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan mendorong kemauan dan meningkatkan kemampuan tenaga
kependidikan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, bagi kehidupan masyarakat baik di bidang pendidikan
dan pengajaran, maupun bidang-bidang kehidupan sosial secara umum.
TUJUAN

a. Tujuan Umum
Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, memiliki dedikasi, integritas, serta komitmen tinggi di
dalam mengabdikan dirinya secara profesional untuk menunjang pembangunan nasional. Tujuan umum ini sejalan dengan
tujuan pendidikan nasional seperti yang
tertuang pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
b. Tujuan Khusus
Menyiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan dalam:
1) Menjalankan kewajibannya sebagai sosok guru yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkepribadian, dan menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat.
2) Melaksanakan tugas sebagai guru IPS SMP/MTs dan atau SMK dalam arti menguasai materi ajar dan mampu mengelola
pembelajaran yang bermakna di SMP/MTs dan atau SMK secara kritis, kreatif, dan inovatif.
3) Melakukan pekerjaan di luar bidang keguruan, seperti di bidang Pariwisata, Periklanan, Pers, dan sebagainya yang
relevan dengan ilmu yang dipelajari.
4) Mengembangkan keilmuan di bidang IPS untuk kepentingan pembelajaran, dan pembangunan lewat prosedur pendidikan
dan atau penelitian yang relevan.
5) Melakukan antisipasi terhadap perubahan global sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Profil Lulusan
Lulusan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan memiliki kemampuan:
1) Menjalankan kewajibannya sebagai sosok guru IPS yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkepribadian, dan menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat.
2) Melaksanakan tugas sebagai guru IPS SMP/MTs dan atau SMK dalam arti menguasai materi ajar, mampu mengelola
pembelajaran yang bermakna di SMP/MTs dan atau SMK secara kritis,kreatif, dan inovatif.
3) Bekerja di luar bidang keguruan, seperti di bidang Pariwisata, Periklanan, Pers, dan sebagainya yang relevan dengan ilmu
yang dipelajari.
4) Mengembangkan keilmuan di bidang IPS untuk kepentingan pembelajaran, dan pembangunan lewat prosedur pendidikan
dan atau penelitian yang relevan.
5) Antisipatif terhadap perubahan global sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
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