Perkembangan Kurikulum Ips Mi
Recognizing the pretension ways to acquire this books perkembangan kurikulum ips mi is
additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the
perkembangan kurikulum ips mi join that we present here and check out the link.
You could buy guide perkembangan kurikulum ips mi or get it as soon as feasible. You could
quickly download this perkembangan kurikulum ips mi after getting deal. So, in the same way
as you require the books swiftly, you can straight get it. Its so unconditionally simple and as a
result fats, isnt it? You have to favor to in this announce

IPS SD/MI Kls 6
Telaah Kurikulum Lise Chamisijatin 2020-01-16 Buku ini berisikan 7 bab materi diantaranya
adalah 1) Bab I model konsep kurikulum, 2) Bab II azas dan prinsip pengembangan
kurikulum, 3) Bab III model, pendekatan, dan orientasi pengembangan kurikulum, 4) Bab IV
evaluasi kurikulum, 5) Bab V perkembangan kurikulum sekolah dari masa ke masa, 6) Bab VI
kurikulum 2013, 7) Bab VII penelitian berbasis kurikulum. Buku ini dikemas dengan bahasa
yang mudah untuk dipahami dan mengikuti perkembangan kurikulum saat ini. Penggunaan
buku ini semoga bermanfaat untuk semuanya.
PENDIDIKAN IPS Hadi Wiyono, M.Pd. 2021-10-01 Buku ajar ini disusun untuk menyediakan
bahan ajar Mata Kuliah “Pendidikan IPS” yang diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang S1
yang mengambil mata kuliah Pendidikan IPS khususnya di Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. Buku ajar
ini diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memahami tentang Pendidikan IPS, sehingga
mempermudah untuk mengkaji Ilmu Pengetahuan Sosial dan penerapannya dalam berbagai
bidang. Pada proses kegiatan perkuliahan, seluruh mahasiswa diajak untuk mengkaji,
memahami dan meng-aplikasikan tentang Pendidikan IPS.
Pembelajaran IPS di SD/MI Yulia Siska Sasaran penulisan buku ini terutama ditujukan
bagi mahasiswa pada Program Studi (Jurusan) PGSD/PGMI; tidak menutup kemungkinan
bagi para guru SD/MI di seluruh nusantara yang menaruh harapan besar dalam rangka
optimalisasi peran pendidik (guru) untuk selalu mengasah dan memperbaharui pengetahuan
serta kecakapan keilmuan. Buku ini juga diperuntukkan bagi para peneliti pemula, pemerhati
pendidikan IPS, juga para pemerhati sosial dan budayawan di negeri ini. Secara ringkas,
buku ini membahas mengenai berbagai bab dengan cakupan materi sebagai berikut. 1)
Prawacana 2) Perspektif Pembelajaran IPS di SD/MI 3) Manusia dan Lingkungan 4) Individu,
Kelompok, dan Kelembagaan 5) Perubahan dan Konflik Sosial 6) Dinamika Kebudayaan 7)
Ruang dan Waktu dalam Sejarah 8) Kenampakan Muka Bumi 9) Perekonomian dan Perilaku
Ekonomi 10) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pendidikan 11) Pendidikan Karakter
dalam Pembelajaran IPS 12) Pendekatan, Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran IPS
SD/MI 13) Model – Media Interaktif dalam Pembelajaran IPS SD/MI.
Transformasi paradigmatik UIN Raden Mas Said : integrasi kajian Islam dan sains,
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kearifan lokal, dan moderasi beragama Zainul Abas Buku yang berjudul
“TRANSFORMASI PARADIGMATIK UIN RADEN MAS SAID: Integrasi Kajian Islam dan Sains,
Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama” ini dilatarbelakangi oleh transformasi kelembagaan
dari IAIN Surakarta menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2021. Transformasi
tersebut tentunya membawa berkah bagi seluruh keluarga besar civitas akademik UIN Raden
Mas Said Surakarta untuk lebih memberi kontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Buku adalah bagian dari catatan refleksi perjalanan kampus ketika berstatus Institut yaitu
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan segala mandat yang diembannya
sebagai kelanjutan dari kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Surakarta dan
IAIN Walisongo di Surakarta. Capaian-capaian ketika menjadi IAIN Surakarta adalah
capaian-capaian yang uar bisa. Banyak prestasi yang diraih selama rentang waktu 10 tahun
sejak tahun 2011. Prestasi-prestasi itulah yang kemudian mengantarkan transformasi
kelembagaan menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Hal terpenting dari catatan refleksi itu
adalah refleksi terkait dengan pemantapan paradigma integrasi keilmuan yang
dikembangkan di kampus kita yaitu integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan sains dan teknologi
(ilmu-ilmu sosial-humaniora dan ilmu-ilmu alam) dengan mempertimbangkan aspek-aspek
kearifan lokal. Sejak era STAIN dan kemudian dilanjutkan di era IAIN, upaya perumusan
integrasi keilmuan ini telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga melahirkan kekayaan
khazanah keilmuan. Inilah di antara hal penting yang dieksplor oleh para penulis dalam buku.
Dengan ulasan berdasarkan pembidangan tridharma perguruan yaitu bidang Pendidikanpengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, buku ini mencakup pembahasan yang
komprehensif untuk memahami perkembangan UIN Raden Mas Said Surakarta. Buku ini juga
merefleksikan bagaimana membangun moderasi beragama di kampus melalui kegiatan
tridharma perguruan tinggi. Moderasi beragama adalah tema yang sangat penting untuk
membangun civitas akademika yang moderat dalam rangka menciptakan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang toleran, menghargai keragaman, menghargai kebudayaan
lokal, dan budaya anti kekerasan. Dengan selesainya buku, kami mengucapkan terima kasih
yang setinggi-tingginya kepada rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. H. Mudofir,
S.Ag. M.Pd. yang telah memberi motivasi dan dorongan kepada LPPM baik secara kebijakan
maupun dukungan anggaran sehingga buku ini dapat diterbitkan. Begitu juga kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wakil rektor yang senantiasa
mensupport program-program LPPM sehingga bisa memberi kontribusi positif bagi kampus
dan civitas akademika.
Reorientasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial di era Indonesia baru 2006
Panduan teknis pengembangan kurikulum madrasah ibtidaiyah (MI) 2009 Curriculum
development for Islamic elementary schools in Indonesia.
Miskonsepsi dalam Pelajaran IPA di Sekolah Dasar Tinjauan Kritis dari Sudut Ilmu
Pengetahuan Drs. Karma Iswasta Eka, M.Si. 2015-05-27 Materi tumbuhan yang diajarkan di
SD salah satunya adalah sifat dan ciri tumbuhan. Guru ketika mengajarkan sifat dan ciri
tumbuhan menjadi keliru ketika konsep itu dibawa kepada ranah klasifikasi tumbuhan.
Secara rinci, miskonsepsi dapat merupakan pengertian yang tidak akurat tentang konsep,
penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah tentang penerapan
konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan
hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. [Penervit Deepublish, Deepublish, Drs.
Karma Iswasta Eka, M.Si.]
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MENGAPLIKASIKAN KURIKULUM BERBASIS KKNI Hendri Purbo Waseso 2016-12-28
Kurikulum KKNI masih sangat aktual dalam praktik pendidikan pada perguruan tinggi.
Penting untuk diketahui bagaimana seharusnya KKNI diterapkan dan apa yang terjadi di
lapangan. Buku ini memberi anda pengalaman penting dalam proses penerapan kurikulum
KKNI.
IPS : - Jilid 3
Pengembangan Pembelajaran IPS di SD Dr. Ahmad Susanto Proses pembelajaran
pendidikan IPS di jenjang persekolahan selama ini, sebagian besar, masih bersifat
konvensional, belum banyak yang melakukan pembelajaran dengan menerapkan model-model
pembelajaran yang bersifat kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ditandai dengan
adanya orientasi pada kebutuhan dan minat anak, memperhatikan masalah-masalah sosial,
lebih mengedepankan keterampilan berpikir dari pada ingatan atau hafalan, keterampilan
inkuiri atau menyelidiki, meneliti dan menyelesaikan masalah, pembelajaran kooperatif, serta
pembelajaran yang berbasis pemanfaatan lingkungan alam sekitar atau sains teknologi dan
masyarakat. Guru masih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional, kurang
mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru tidak mengembangkan
berbagai pendekatan modern yang mampu mengembangkan wawasan berpikir dan
penyelesaian masalah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar lebih aktif, giat, dan
menyenangkan. Atas dasar itulah penulis dalam buku ini berusaha menyajikan model-model
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan
dan keterampilan bagi para guru, mulai dari model pembelajaran simulasi, pendekatan
berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, pendekatan pembelajaran kontekstual,
model inkuiri, sampai model pembelajaran terpadu. Semuanya disajikan secara detail berikut
contoh dan implementasinya. Oleh karena itu, buku ini sangat penting dan bermanfaat bagi
para guru, mahasiswa, serta para pemerhati dan praktisi pendidikan, terutama pendidikan di
jenjang Sekolah Dasar. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Pendidikan IPS Sekolah Dasar Inge Ayudia, M.Pd. 2022-02-25 Buku ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif di bidang pendidikan, khususnya mengenai teori dan praktik
pembelajaran IPS sekolah dasar. Target pembaca pada buku ini adalah guru SD, calon guru
SD, mahasiswa PDSD, orang tua siswa, maupun para pemerhati pendidikan yang tertarik
pada keilmuan IPS SD. Buku ini terdiri dari 14 bab, yaitu: (1) hakekat Ilmu Pengetahuan
Sosial; (2) perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD; (3) strategi pendidikan IPS di SD;
(4) manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam pendidikan IPS SD; (5) manusia
sebagai makhluk religius dan beretika dalam pendidikan IPS SD; (6) interaksi manusia
dengan lingkungan dalam pendidikan IPS SD; (7) konsep budaya dalam pendidikan IPS SD;
(8) isu-isu sosial budaya dalam pendidikan IPS SD; (9) kegiatan ekonomi dan kesejahteraan
dalam pendidikan IPS SD; (10) kerajaan-kerajaan di Indonesia dalam pendidikan IPS SD; (11)
penjajahan dan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pendidikan IPS SD; (12) karakteristik
geografis Indonesia; (13) Asia Tenggara (ASEAN); (14) keterkaitan teknologi, modernisasi
dan pendidikan IPS SD. Buku ini disusun berdasarkan pemahaman dan pengalaman setiap
penulis sesuai bidangnya, sehingga kemungkinan akan ditemukan beberapa kekurangan.
Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari pembaca terkait penyempurnaan
buku ini.
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Pengembangan kurikulum matematika Asep Jihad 2008 Developing mathematics
curriculum in Indonesia; theoritical and historical studies.
Pengembangan Kurikulum Berbasis Edukotourism Uswatun Hasanah, S.Pd Pengembangan
Kurikulum Berbasis Edukotourism Penulis : Uswatun Hasanah, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm
Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Inovasi dalam dunia pendidikan
merupakan sesuatu yang mutlak. Salah satu cara mewujudkan inovasi tersebut melalui
pengembangan kurikulum. Buku ini, menghadirkan inovasi pendidikan dengan wajah yang
berbeda, yakni pengembangan kurikulum yang memadukan antara edukasi, ekologi dan
pariwisata. Suatu paduan utuh yang menjadikan belajar seperti berpariwisata, sebagai
tujuan. Di awal buku ini, pembaca akan disodorkan berbagai teori baik teori umum maupun
ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang menyatakan pentingnya sadar lingkungan. Dari berbagai
teori tersebut, dimunculkan inovasi peduli lingkungan dalam dunia pendidikan, tentu dengan
landasan-landasannya. Pengembangan madrasah melalui pengembangan kurikulum berbasis
edukotourism ini, dideklarasikan oleh MTs Negeri 3 Pamekasan. Oleh karena itu, penulis juga
menggali informasi seputar edukotourism langsung dilapangan. Buku dengan judul
Pengembangan Kurikulum Edukotourism ini adalah jawaban bagi pembaca, yang tidak hanya
ingin tahu secara teori saja tetapi dilengkapi juga dengan data di lapangan. Sebuah cara
untuk melihat bagaimana pendidikan, ekologi serta konsep pariwisata bisa dikembangkan
dalam dunia pendidikan. Wajah pendidikan yang sebelumnya dikenal sangat kaku, dengan
buku kita ditampilkan wajah baru pendidikan enjoy full learning. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Maulana Arafat Lubis, M.Pd.
2020-01-01 Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan serta
sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar.
Buku ini berisikan penjelasan tentang sejarah PPKn, pengembangan materi PPKn, teori
belajar pembelajaran PPKn, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn, modelmodel pembelajaran PPKn, media pembelajaran PPKn, dan tahapan perencanaan dalam
pembelajaran tematik yang berkaitan dengan PPKn. Semoga hadirnya buku ini menjadi
dampak perubahan demi kemajuan bangsa Indonesia dan siap menghadapi era Industri 4.0.
Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Branding Madrasah Unggulan Rahman Afandi 2019-01-01 Beragam konsep pendidikan telah
ditawarkan oleh lembaga persekolahan di Indonesia, tidak terkecuali madrasah, yang hadir
sebagai alternatif untuk mengembangkan keilmuan, keahlian, dan moralitas (tafaqquh fiddin)
dalam kehidupan masyarakat. Munculnya madrasah mempunyai peranan yang sama dengan
lembaga pendidikan lain.
Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Trianto, M.Pd 2016-03-01 Model pembelajaran
tematik pada hakikatnya merupakan model pembelajaran terpadu, yaitu suatu pendekatan
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok
aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara Holistik dan autentik.
Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan
dalam suatu tema tertentu. Sehingga diharapkan siswa lebih memiliki kedalaman wawasan
materi dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang beragam daN kompleks (multiple
knowledge) serta tidak terpecah-pecah. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia Kencanaperkembangan-kurikulum-ips-mi
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Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu Andi
Prastowo, S.Pd.I, M.Pd.I. 2017-01-01 Substansi isi penting buku pegangan utama dalam
menyusun RPP Tematik TerpaduÑsebagai implementasi Kurikulum 2013 untuk SD/MIÑini
membahas, antara lain: (1) Kurikulum 2013 dan desain baru rencana pembelajaran; (2)
Menulis identitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (3) Kompetensi inti; (4)
Kompetensi dasar; (5) Mengembangkan indikator; (6) Menyusun tujuan pembelajaran; (7)
Menyusun materi pembelajaran; (8) Menentukan pendekatan, model, strategi, metode, dan
teknik pembelajaran; (9) Pemilihan media pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan alat
peraga; (10) Menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP Tematik Terpadu; (11)
Merancang penilaian autentik; serta (12) Pengesahan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP).Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Telaah Kurikulum SMP di Indonesia Halim Simatupang, Mariati Purnama Simanjuntak,
Lastama Sinaga, Aristo Hardinata 2019-12-20 Buku telaah kurikulum menjadi dasar
memahami konsep kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia dan juga menggambarkan
secara fundamental kurikulum 2013 serta menjabarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang sedang berlaku. Diharapkan hadirnya buku ini memberi panduan baik mahasiswa, guru
dan praktisi pendidikan dalam melakukan telaah terhadap kurikulum khususnya di tingkat
Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Unggulan : Studi Multi Situs Di MI
Darul Muta'Alimin Frateran 1 Kota Kediri Alfiatu Solikah 2015-11-18 Penelitian ini
menemukan, sumber daya yang dimiliki di antara tiga sekolah dalam meningkatkan mutu
pembelajaran, memang memiliki unsur yang sama, namun kondisinya berbeda. Pertama,
sumber daya yang dimiliki: Input siswa, sarana-prasarana, iklim belajar, kompetensi guru,
kurikulum, waktu dan faktor pendukungnya; Kedua, strategi pengorganisasian pembelajaran:
berupa persiapan bahan ajar dan format penilaiannya; Ketiga, strategi penyampaian materi
pembelajaran meliputi: penggunaan metode, media dan teknik dalam pembelajaran.
Keempat, strategi pengelolaan pembelajaran meliputi: penjadwalan penggunaan strategi
pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa/Evaluasi, pengelolaan motivasional
dan kontrol belajar. Pada keempat hal tersebut, antara sekolah yang berada di pedesaan,
ditumbuhkan oleh pesantren tradisional, dengan segala ciri khasnya; dan sekolah yang
berada di perkotaan, dikelola oleh Muhammadiyah secara modern dengan fasiltas yang
memadai; dan sekolah yang berada di poros kota, didirikan oleh misionaris dari Belanda
dengan segala kelebihannya, maka strategi yang dilaksanakan terdapat perbedaan.
Perbedaan latar belakang dan kondisi justru sangat bagus untuk dimunculkan sebagai
sumbangan referensi bagi kemajuan dunia pendidikan. Sekolah unggulan tidak hanya bisa
dimunculkan di kota besar atau kalangan elit saja, tetapi di mana saja dan oleh siapa saja.
Asalkan seluruh tenaga pendidikan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan
strategi peningkatan mutu pembelajaran dengan semaksimal mungkin
Pengembangan Karaketer Toleran dalam Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Rasimin
2019-10-26 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pengembangan karakter toleran
efektif dapat meningkatkan kesadaran bertoleransi siswa. Para guru pada umumnya memiliki
kompetensi untuk bisa menyampaikan pembelajaran IPS menggunakan model
pengembangan karakter toleran ini. Hal ini dibuktikan oleh kenaikan prestasi hasil belajar
siswa dan suasana kelas yang kondusif menyenangkan bagi siswa selama pembelajaran
berlangsung. Suasana kelas yang kondusif mencerminkan bahwa perangkat pembelajaran
perkembangan-kurikulum-ips-mi
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dapat diterapkan oleh guru dengan baik dan pembelajaran menggunakan model yang
dikembangkan ini menjadi lebih menarik. Keunggulan model ini adalah pada tujuan
pembelajaran, di mana aspek afektif menjadi target utama, aspek kognitif dan aspek
psikomotor menjadi faktor pendukung
Strategi Pembelajaran SD Prihantini 2021-03-08 Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari
aktivitas, kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dan juga apakah tujuan
pembelajaran telah tercapai secara efektif. Namun sebelum itu, pendidik adalah faktor yang
sangat penting dalam penyelenggaraan aktivitas dan kreativitas dalam pembelajaran.
Kualitas yang dihasilkan pun akan terlihat apabila seorang pendidik dapat memahami dan
menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang tepat. Dengan memahami konsep strategi
pembelajaran maka pendidik tidak hanya sebatas melakukan penyampaian materi atau
mengajar saja. Akan tetapi, pendidik juga membuat peserta didik untuk belajar dengan
pendekatan student centered, dan dengan berbagai metode atau strategi agar proses
pembelajaran dapat bermakna bagi guru dan terutama peserta didik. Buku ajar Strategi
Pembelajaran SD ini diperuntukkan bagi mahasiswa Prodi PGSD di semua perguruan tinggi
baik negeri maupun swasta dan para guru SD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan demikian, para mahasiswa dan juga pendidik yang terlibat dapat terinspirasi untuk
membelajarkan peserta didik agar menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan inovatif.
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Dadang Supardan 2022-05-23 Buku ini
membahas secara rinci perspektif filosofi dan kurikulum yang ada di dalam pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial. Ulasannya berkaitan dengan Filosofi Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial, Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial dan Perkembangannya, serta Penerapan
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Penyajian buku ini dikemas secara ringkas,
sistematis, namun komprehensif agar pembaca dapat memahami pentingnya pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial yang kreatif dan powerful. Buku ini terutama ditujukan untuk para
mahasiswa keguruan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengambil mata kuliah berkenaan
dengan General Methods of Teaching (Metode-Metode Umum Pembelajaran). Kehadiran
buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan arahan mengenai bentuk pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial yang transmitif dan transformatif.
Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI Ade Suhendra, S.Pd.I.,
M.Pd.I. 2019-09-01 Meskipun kurikulum bukanlah satu-satunya aspek penentu keberhasilan
pendidikan, kurikulum tetap memiliki peran penting di samping beberapa aspek lainnya
seperti guru, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Demikian pentingnya peran kurikulum,
sehingga setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan hampir pasti menempatkan
perbaikan kurikulum menjadi salah satu aspek prioritas Buku sederhana ini diharapkan dapat
menambah pembendaharaan rujukan di samping begitu banyak buku sejenis yang telah
terlebih dahulu hadir di hadapan pembaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Pembelajaran IPS Terpadu Deny Setiawan 2022-08-19 Buku Teks Pembelajaran IPS Terpadu
memuat konsep dasar, strategi belajar mengajar hingga pengembangan perangkat
pembelajaran IPS Terpadu. Seluruhnya diramu sedemikian rupa untuk mencapai kompetensi
mahasiswa calon guru IPS ditingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah era kurikulum
Merdeka Belajar saat ini.
TELAAH KURIKULUM TINGKAT DASAR DAN MENENGAH (Kajian Teoritik) Dr.
perkembangan-kurikulum-ips-mi
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Ahmad Zainuri M.Pd.I 2022-01-24
MANAJEMEN KURIKULUM Prof. DR. H. A. Rusdiana, M.M. 2022-01-11 Tuntutan untuk
melakukan pembaharuan pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman, serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah melahirkan suatu cabang disiplin
keilmuan yang relatif baru dan semula dikenal sebagai Manajemen Pendidikan. Manajemen
Pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam perancangan, pengembangan,
pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber untuk keperluan pendidikan.
Dalam bidang manajemen pendidikan mikro di tingkat sekolah/madrasah telah dikembangkan
sejumlah teori dan praktek manajemen yang bersifat preskriptif, misalnya manajemen
kelembagaan organisasi, ketatausahaan, ketenagaan, kurikulum pembelajaran, mutu,
sarana/parasana, keuangan, komunikasi dan informasi, layanan khusus, kewiarauasahaan,
humas, dan manajemen pemasaran. Mengingat bahwa pendidikan itu merupakan suatu
sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan, maka keseluruhan sistem harus
sesuai dengan ketentuan yang diharapkan atau standar. Untuk itu masing-masing komponen
dalam sistem harus sesuai dengan standar yang ditentukan bersama. Untuk menciptakan
pendidikan yang berkualitas, maka seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah
berkualitas. Diantara komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan yang
berkualitas itu adalah adanya kurikulum skolah/madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai
sebuah pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Bila
dikaitkan dengan pengelolaan pendidikan, kurikulum yang dimaksud adalah adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta
kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta
didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan
penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dalam
konteks inilah buku “Manjemen Kurikulum Madrasah” ini hadir, membantu para mahasiswa,
guru, dan kepala sekolah/madarasah beserta tenaga kependidikan lainnya dalam rangka
memehami konsep manajemen pengembangan kurikulum, serta melakukannya secara efektif
dan efisien dalam rangka membangun mutu sekolah/madrasah yang efektif yang dapat
mengahasilkan lulusan bermutu dan berkualitas, sesuai dengan tuntutan pembangunan dan
perkembangan zaman. Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan para mahasiswa, guru, dan
kepala sekolah/madarasah beserta tenaga kependidikan lainnya yang terungkap dalam
berbagai pertemuan diskusi, seminar, lokakarya. Buku ini berupaya memformulasikan suatu
konsep dan cara praktis kepada para mahasiswa, guru, dan kepala sekolah/ madarasah
beserta tenaga kependidikan lainnya dalam megelola manajemen kurikulum. Pemaparananya
dimulai dengan wawasan pengembangan, kemudian berturut-turut membahas tentang:
konsep dasar manajemen kurikulum, perencanaan kurikulum, pemembangan kurikulum,
implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, dan dilengkapi dengan efektitas fungsi
kurikulum menuju sekolah/madrasah efektif, unggul dan kompetitif. Penulis berharap,
kehadiran buku Revisi III ini, dapat memberikan inspirasi dan urun rembuk, pada
pemecahan, mencerdaskan, dan menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan sosiologi
pendidikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat ridlo Allah
SWT., Amin.
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Prosiding Webinar Nasional Prodi PGMI IAIN Padangsidimpuan Pengembangan Kurikulum
Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 5-6 Juni
2021 oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidimpuan. Prosiding ini berisi sekumpulan artikel dari berbagai perguruan tinggi di
Indonesia yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada web seminar (webinar) ini.
Webinar Nasional tahun 2021 ini diselenggarakan untuk mengembangkan wawasan mengenai pentingnya pengembangan kurikulum berbasis standar nasional pendidikan tahun
2021. Webinar ini juga memberikan kesempatan bagi para pemakalah yang berasal dari
akademisi dan praktisi untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian atau kajian kritis
terhadap pengembangan kurikulum berbasis standar nasional pendidikan tahun 2021.
Laporan kegiatan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan,
BP3K. Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1976
Kurikulum Dan Pembelajaran (Teori & Praktek KTSP) Dr. Wina Sanjaya, M.Pd
2008-03-01 Buku ini memaparkan secara komprehensif Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang mulai berlaku seiring terbitnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2005. Bagian Pertama, menjelaskan latar pengembangan kurikulum itu sendiri. Dimulai dari
dasar, landasan, desain, proses, dan prinsip serta m,odel pengembangan kurikulum. Bagian
Kedua, merupakan substansi inti pembahasan, yaitu: Pengembangan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan sebagai model manajemen kurikulum yang berlaku di Indonesia dewasa
ini. Pada Bagian Ketiga, pembahasan bertumpu pada hakikat pembelajaran, yang kemudian
ditutup dengan uraian tentang inovasi pendidikan di Bagian Keempat.--- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
Modul Pembelajaran Manajemen Pengembangan Kurikulum Ihsana El Khuluqo, Dr., M.Pd
2022-06-02 Mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum ini meningkatkan wawasan
mahasiswa terkait pengembangan kurikulum di sekolah maupun di lembaga pendidikan
tempat mereka bekerja. Mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum ini
mempersiapkan mahasiswa dalam mengembangkan karir maupun meningkatkan
profesionalisme dan kompetisi di bidangnya.
Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Alhamuddin 2019-04-01
Buku ini membahas secara mendalam tentang perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia
sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan kebijakan pengembangan
kurikulum baru tahun 2013 untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kurikulum
berbasis KKNI untuk perguruan tinggi. Selain memaparkan perubahan kebijakan
pengembangan kurikulum, buku ini juga membahas dan menganalisis secara kritis
bagaimana seharusnya kurikulum diubah, apa yang harus dilakukan oleh pemegang
kebijakan, sehingga perubahan kurikulum yang dilakukan membawa manfaat dan makna
keberartian terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Buku
persembahan penerbit Prenada Media
Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di SD/MI Kelas Tinggi Cholifah Tur Rosidah,
M.Pd. 2021-04-30 Penanaman bahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan pelatihan dan
pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak anak masih kecil. Pelaksanaan pendidikan bahasa
Indonesia pada anak dapat dilakukan melalui pendidikan informal, pendidikan formal,
maupun pendidikan nonformal. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga di rumah.
perkembangan-kurikulum-ips-mi
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Pendidikan ini dilakukan saat anak berada di rumah bersama dengan keluarganya.
Sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan resmi mulai dari
SD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal ini gurulah yang berperan
penting dalam menanamkan pengetahuan akan bahasa Indonesia. Sedangkan pendidikan
nonformal dilaksanakan di luar rumah dan sekolah, dapat melalui kursus, pelatihanpelatihan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga
formal dimulai dari SD. Jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia di SD kelas I, II dan III
sebanyak 6 jam pelajaran. Sedangkan kelas IV, V dan VI sebanyak 5 jam pelajaran.
Banyaknya jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan agar siswa mempunyai
kemampuan berbahasa Indonesia yang baik serta mempunyai kemampuan berpikir dan
bernalar yang baik yang dapat disampaikan melalui bahasa yang baik pula. Bahasa Indonesia
merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di SD, karena bahasa Indonesia
mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
IPS : - Jilid 5
Buku Ajar Mata Kuliah : Wawasan IPS Prof. Dr. Lilik Kustiani, SS., MM; Dr. Endah Andayani,
S.Pd., MM; Dr. Lilik Sri Hariani, M. Ak.; Dr. Ninik Indawati, M. Pd 2021-11-03 BAB I
HAKIKAT PENDIDIKAN IPS ............................................. 1 A. Hakikat IPS
.................................................................................. 1 B. Istilah IPS dan Pendidikan IPS
.................................................. 4 C. Perkembangan Pengertian IPS
................................................. 9 D. Pengertian Pendidikan IPS dalam Konteks Indonesia
.......... 11 E. Rangkuman .................................................................................. 19 F. Uji
Kompetensi ............................................................................ 20 BAB II IPS DAN ILMU-ILMU
SOSIAL .......................................... 23 A. Hubungan IPS dengan Ilmu-Ilmu Sosial
................................ 23 B. Rangkuman .................................................................................. 29
C. Uji Kompetensi ........................................................................... 30 BAB III DIMENSI DAN
STRUKTUR PENDIDIKAN IPS ......... 31 A. Dimensi IPS
................................................................................. 31 B. Strutur PIPS
................................................................................. 38 C. Rangkuman
................................................................................. 38 D. Uji Kompetensi
........................................................................... 39 BAB IV HUBUNGAN IPS DAN ILMU
SOSIAL .......................... 41 A. Antropologi ................................................................................
41 B. Ilmu Ekonomi .............................................................................. 43 C.
Geografi......................................................................................... 45 D. Sejarah
.......................................................................................... 45 E. Filsafat
.......................................................................................... 58 F. Ilmu Politik
................................................................................... 59 G. Psikologi
...................................................................................... 59 H. Sosiologi
...................................................................................... 60 I. Rangkuman
................................................................................. 6
Konsep Dasar IPS untuk SD/MI Yulia Siska 2016-04-20 IPS sebagai mata pelajaran di
tingkat sekolah dasar pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-IPS
dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat
persekolahan. Implikasinya, berbagai tradisi dalam IPS termasuk konsep, struktur, cara kerja
ilmuwan sosial, aspek metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-IPS,
dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan.
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Berdasarkan perspektif tersebut, secara umum IPS dapat dimaknai sebagai seleksi dari
struktur disiplin akademik ilmu-IPS yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan
psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan
pendidikan nasional. Untuk mewujudkan apa yang terurai di atas, diperlukan suatu buku ajar
bagi guru SD/MI, mahasiswa/ calon guru SD/MI atau para pemerhati pendidikan yang haus
akan bidang keilmuan IPS. Secara ringkas buku ini membahas mengenai konsep dasar IPS di
SD/MI. Bagian awal buku ini secara runtut mengupas konsep dan ruang lingkup kajian IPS.
Pembahasan selanjutnya meliputi kurikulum dan pembelajaran. Kemudian, pembahasan
secara terstruktur analogis mengenai stuktur pranata dan proses sosial, prinsip dasar hukum
dan pemerintahan, manusia dan lingkungan, pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan
sejarah perjuangan bangsa, perekonomian, dan pembangunan nasional Indonesia.
Konsep Dasar dan Pengembangan Pembelajaran PPKn untuk MI/SD Galih Puji Mulyoto, M.Pd
2020-12-23 Buku ini berisi tentang konsep dan pengembangan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan pada jenjang MI/SD. Konsep yang dikembangkan telah sesuai dengan
Kurikulum 2013 revisi terbaru. Terdapat muatan materi mencangkup hakekat PPKn untuk
jenjang MI/SD, sejarah PPKn, perkembangan PPKn di berbagai negara, Paradigma baru
PPKn, serta kajian pedagogis PPKn pada jenjang MI/SD. Buku ini juga menguraikan
pembahasan materi pokok PPKn pada kurikulum 2013 jenjang MI/SD. Buku ini terdapat pula
metode, model dan media pembelajaran yang tepat dan mudah digunakan untuk
mengajarkan muatan PPKn pada siswa jenjang MI/SD. Buku ini juga telah memuat tentang
perkembangan PPKn pada jenjang MI/SD dalam kesiapan kita membentuk warga negara
muda/siswa pada jenjang sekolah dasar sesuai dengan kecakapan warganegara pada abad
21. Kemampuan dalam berfikir tingkat tinggi yang dipadukan dengan penguatan pendidikan
karakter serta budaya literasi yang telah mengembangkan konsep 4 C (komunikasi, berfikir
kritis, kreatif dan kolaborasi). Buku ini juga telah mengembangkan perpaduan integrasi nilainilai Islam setiap pengembangan materi sehingga sesuai untuk pengajaran pada jenjang
Madrasah Ibtidaiyyah. Selain itu, materi yang dikembangkan juga diberikan cara dalam
mengembangkan evaluasi untuk mengukur ketercapaian dalam pembelajaran PPKn pada
jengjang MI/SD. Terdapat pula latihan dan disertai dengan contoh-contoh dalam setiap
praktiknya dalam pembelajaran.
Pengembangan Materi dan Metodologi Pembelajaran IPS Ibu Ni'mah; Ibu Alfi; Lathif; Sifa;
Poppy; Elvyna, DKK Pengembangan Materi dan Metodologi Pembelajaran IPS Penulis : Ibu
Ni'mah; Ibu Alfi; Lathif, dkk Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni 2021 www.guepedia.com
Sinopsis : Buku ini merupakan kumpulan dari makalah para mahasiswa program studi
magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang dikumpulkan mulai awal mata kuliah
Pengembangan Materi dan Metodologi Pembelajaran IPS. Secara garis besar, buku ini berisi
tentang konsep dasar IPS kemdian juga dilengkapi dengan analisis terhadap kurikulum
beserta contoh penerapannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Buku ini juga menyajikan
cara penyusunan perencanaan sekaligus strategi pembelajaran IPS hingga model-model
evaluasinya. Dengan harapaan, setelah membaca buku ini para pembaca memiliki
pengetahuan mengenai pengembangan materi IPS tingkat SD/MI. Tambaha terakhir, buku ini
tentu tidak sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran akan ditampung dan diterima
dengan baik serta dijadikan sumber perbaikan agar buku ini dapat terus dibenahi.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
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Desain Pengembangan Kurikulum 2013 Di Madrasah Trianto Ibnu Badar at-Taubany
2017-01-11 Bagaimanakah sebenarnya Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah
tersebut? Bagaimana pula implementasinya dalam suatu proses pembelajaran? Melalui buku
ÒBABONÓ ini Anda akan memperoleh gambaran secara jelas bagaimanakah desain,
pengembangan, dan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah dari kerangka konseptual
(teoretis) hingga praktis. Sehingga dapat memandu Anda sekaligus mengaptikasikan dalam
proses pembelajaran. Buku ini sangat cocok untuk lembaga pendidikan RA/Madrasah semua
jenjang, dan juga lembaga pendidikan umum dalam rangka mengembangkan Kurikulum 2013
pada lennbaga mereka, juga cocok bagi tenaga pendidik (guru, dosen, narasumber, tutor,
fasilitator), para akademisi, birokrasi, praktisi, peneliti, pengamat, widyaiswara, pengawas
pendidikan, dan tenaga kependidikan tainnya. Juga cocok bagi para mahasiswa pendidikan
maupun non- kependidikan dari semua jenjang strata S-1 PGSD/PGMI, S-2 PGSD/PGMI, S-1
regular, S-2 maupun S-3 yang berorientasi pada dunia pendidikan. *** Persembahan penerbit
Kencana (Prenadamedia Group)
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