
TINJAUAN MATA KULIAH 
(BAHAN BELAJAR MANDIRI) 

    

Tempat Ruang dan Sistem Sosial adalah salah satu mata kuliah yang memberi dasar 
kemampuan, pengertian, dan pemahaman tentang Ilmu Pengetahuan Sosial terutama mengenai 
ruang tempat dan sistem sosial. Selain itu, membekali keterampilan sosial bagi mahasiswa 
Program Strata 1 (S-1) PGSD.  BBM ini merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa sebagai 
calon guru IPS SD dengan pengetahuan IPS sebagai upaya membekali kompetensi, terutama 
pada aspek kompetensi profesional.  

Para mahasiswa dibimbing  dan dikembangkan pengetahuannya agar memiliki pengetahuan 
dan pemahaman secara komprehensif dan integratif tentang materi IPS, terutama yang berkenaan 
dengan konsep ruang, tempat dan sistem sosial.  Mata kuliah ini terdiri atas 12 bahan belajar 
mandiri yang menjadi materi utama. Ke 12 bahan belajar mandiri tersebut berkenaan dengan: 
konsep ruang, peta, penduduk, gejala alam, bentang alam dan budaya, region, dan sistem sosial. 
Secara rinci ke 12 BBM tersebut adalah sebagai berikut:  

BBM 1: Konsep ruang dan Tempat; BBM 2: Peta, Globe, dan Atlas; BBM 3: Persebaran Gejala 
alam, BBM 4: Persebaran Gejala Biosfer; BBM 5: Persebaran Penduduk dalam Ruang; BBM 6: 
Konsep Region dan Pewilayahan; BBM 7: Regional Indonesia; BBM 8: Regionalisasi Negara 
maju dan Negara Berkembang; BBM 9: Pranata Sosial; BBM 10: Interaksi Sosial; BBM 11: 
Perubahan Sosial; dan BBM 12: Konflik dan Integrasi Sosial. 

Berdasarkan materi yang dibahas pada setia BBM tersebut, maka setelah mempelajarinya, 
mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan: memahami karakteristik setiap ruang, mengetahui 
pengaruh lokasi suatu tempat terhadap perkembangan wilayah, memahami karakteristik wilayah 
Indonesia, memahami fenomena yang terjadi baik fenomena alam maupun sosial, memahami 
potensi suatu wilayah sehingga berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara, dan memahami 
serta berperan serta dalam setiap proses sosial, terutama yang bersifat konstruktif bagi 
masyarakat.  

Materi yang dibahas pada setiap BBM tersebut sangat penting dikuasai oleh mahasiswa, 
baik yang sudah menjadi guru atau calon guru IPS-SD, baik untuk kepentingan keprofesian 
maupun untuk kehidupan dalam bermasyarakat.  

Agar dapat berhasil dengan baik dalam menguasai setiap materi yang dibahas pada bahan 
belajar mandiri (BBM) ini, maka sebaiknya Anda perhatikan petunjuk berikut! 
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan dari setiap bahan belajar mandiri ini, agar Anda 

mengetahui dan memahami tentang bagamana dan kemampuan apa yang diharapkan setelah 
Anda mempelajarinya. 

2. Pahami materi pada setiap bahan belajar mandiri ini dengan seksama, dan selesaikan semua 
tugasnya dengan baik. Temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru serta 
penting, kemudian carilah dalam glosarium bahan belajar mandiri ini atau kamus yang 
dimiliki.  

3. Tuntaskan mempelajari setiap Kegiatan Belajar pada masing-masing BBM, sehingga Anda 
benar-benar memahaminya, untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan mempelajari materi 
berikutnya. Karena dengan demikian, akan memudahkan Anda untuk mempelajari dan 
memahami setiap bahan belajar mandiri ini, sehingga dapat mencapai kompetensi yang 
diharapkan. 



4. Masyarakat dan lingkungan sekitar Anda merupakan sumber belajar yang nyata dan tepat 
dalam mempelajari bahan belajar mandiri ini. Tentunya pengetahuan Anda juga harus 
diperkaya dengan sumber belajar lain yang dapat diambil dari buku-buku pedoman, surat 
kabar dan majalah, media elektronik seperti radio televisi, dan internet, termasuk pengalaman 
teman. 

5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi kelompok kecil dengan teman atau tutor 
apabila Anda menemui kesulitan, karena melalui diskusi dan kerja kelompok dapat 
meringankan Anda untuk mengatasi dan menyelesaikan semua tugas dalam mempelajari 
bahan belajar mandiri ini. 

Dengan demikian, Anda akan memperoleh manfaat dari hasil belajar yang bermakna serta 
terhindar dari keraguan dan kesia-siaan dalam belajar. 


