


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per  buatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).
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PENGANTAR   

Perkembangan ilmu-ilmu sosial terus mengalami kemajuan. Cabang dan 

ranting ilmu sosial juga terus berkembang seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perkembangan cabang dan ranting yang 

semakin banyak tersebut kadang menyebabkan kurang dipahaminya 

induk keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini menjadi salah satu 

kekhawatiran, sebab semua ilmu memiliki kaitan yang masing-masing 

saling mengisi dan memberi. Dialog kritis dalam Dasar-dasar Ilmu Sosial 

atau Pengantar Ilmu Sosial perlu dilakukan untuk memecahkan masalah-

masalah sosial yang berkembang dengan melakukan pendekatan 

interdispliner dan multidispliner. Hal ini didasari bahwa setiap masalah 

sosial tidak dapat diselesaikan melalui satu tinjauan saja (monodisiplin). 

Sebagai contoh, ketika sedang menghadapi masalah dalam perusahaan, 

tentu tidak cukup hanya ilmu ekonomi yang bisa menyelesaikan masalah 

tersebut. Kita memerlukan ilmu lainnya speperti sosiologi, geografi, 

hukum, bahkan ilmu-ilmu di luar ilmu sosial untuk memecahkan masalah 

tersebut.  

Tulisan-tulisan dalam buku ini menyajikan berbagai hasil telaah tentang 

perkembangan ilmi sosial dan peran strategis ilmu sosial pada masa 

sekarang dan yang akan datang. Buku ini juga  mengaitkan masalah 

konsep tersebut dengan problematika di masyarakat. Secara khusus 

dalam bab akhir buku ini mengkaji tentang hakikat pendidikan ilmu sosial 

dan pendidikan IPS.  

Hakikat belajar ilmu sosial salah satunya adalah untuk mampu 

memecahkan masalah sosial, maka pembelajaran di pendidikan 

menengah dan Pendidikan dasar adalah untuk melatih siswa 

memecahkan masalahnya. Untuk itulah pada bagian akhir dikenalkan 

hakikat pendidikan ilmu sosial dan pendidikan IPS, dengan maksud agar 

mahasiswa memiliki dasar pengembangan pembelajaran di sekolah. 

Tulisan-tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian dan analisis berbagai 

perkembangan ilmu sosial saat ini diharapkan dapat membantu 

memecahkan berbagai permasalahan sosial dan Pendidikan ilmu sosial. 

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kemanusiaan. 

 

Penulis 
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BAB XI                                                                                             
PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN IPS

Fenomena menyedihkan dalam kehidupan sehari-hari seper
korupsi aparat negara, ndakan asusila tokoh idola, kekerasan di
‘gedung rakyat’, kekerasangedungkampus, bahkan kekerasan sampai
di gubuk pelosok pedalaman seakan susul menyusul. Tawuran dan
pemaksaan kehendak jamak terjadi dimanapun. nggota DPR saling
pukul, sesama ar s saling menjatuhkan, antar mahasiswa saling
serang, guru melakukan kekerasan, dan dak sedikit kasus tawuran
pelajar SM sampai SD. Sikap menerabas dan mengambil jalan
pintaspun seakan menjadi budaya masyarakat kita. Budaya suap,
penggelapan uang rakyat, bahkan di ins tusi pendidikan sebagai
‘pabrik moralpun’ sering terseret dalam budaya nerabas seper
kecurangan Ujian Nasional yang dilakukan secara sistema s.

Fenomena sosial di atas tentu sangat mempriha nkan, dan
pendidik atau guru ilmu sosial Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sering
menjadi pusat perha an. Seakan masyarakat bertanya, apakah
sekolah gagal mendidik anak bangsa ini? pakah ada yang salah
dengan pembelajaran ilmu sosial dan IPS yang selama ini kita
lakukan? Bagaimana seharusnya kita membelajarkan ilmu sosial
kepada peserta didik? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sering
muncul di tengah-tengah masyarakat.
A. Peranan Ilmu Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Membahasperananpendidikan ilmu sosial dak lepasdari bahasan
tentang ilmu sosial. Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku
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dan ak vitas manusia dalam kehidupan bersama. Menurut Wallerstein
(1977), ilmu sosial melipu sosiologi, antropologi, geogra�, ekonomi,
sejarah, psikologi, hukum, ilmu poli k. Pasal 37 Undang-undang RI
No 20 tahun 2003 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar
dan menengah wajib memuat Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dalam
penjelasannyadisebutkanbahwa bahan kajian IlmuPengetahuanSosial,
antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya
dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Dari dasar pemikiran tersebut sangat nyata bahwa ilmu sosial sangat
besar perannya dalammembentuk watak bangsa.

Menurut Bung Ha a ( bdullah, 2006), bahwa ilmu sosialmemiliki
ga peran, yakni: sebagai cri cal discourse, academic enterprise, 

dan aplied science. Pertama, sebagai cri cal discourse (wacana
kri s), ilmu sosial sangat gencar dalam percaturan teori dan metode
dengan pertanyaan mendasar apa, bagaimana, mengapa terhadap
suatu gejala sosial. Kedua, ilmu sosial sebagai academic enterprise, 
ilmu sosial termasuk mengkaji tentang bagaimana mes nya sesuatu
fenomena sosial harus terjadi. Dalam konteks ini, dikatakan Tau�k
Abdullah,  bahwa ilmu sosial sebagai tetangga dekat ideologi, sebagai
sistema sasi strategis dari nilai dan �lsafat sebagai pandangan hidup.
Ke ga,  applied science, ilmu sosial diperlukan untuk mendapatkan
atau mencapai hal-hal prak s dan berguna bagi kehidupan manusia.
Ke ga peran tersebut tentu saja idealnyamenjadi ciri pendidikan ilmu-
ilmu sosial pada ap jenjang pendidikan.

Sebagai cri cal discourse, ilmu sosial tampak dalam kajian
lembaga-lembaga riset dan perguruan nggi. Sebagai academic 
enterprise dan applied science, ilmu sosial terwujud dalam masalah
keseharian yang dapat diama . Sebagai contoh fenomena yang
sering terjadi seper bencana banjir, tsunami, bencana Lumpur
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Lapindo. Di samping itu, juga banyak terjadi masalah sosial seper
korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan, demoralisasi,
masalah narkoba, dan sebagainya.

Dari berbagai fenomena tersebut tentu muncul pertanyaan,
mengapa terjadi banjir? Jawabnya, karena tanah dak lagi mampu
meresap air hujan. Mengapa tanah dak mampu lagi menahan dan
meresap air hujan? Jawabnya karena hutan gundul dan dak ada lagi
tumbuh-tumbuhan yang membantu peresapan air hujan. Mengapa
dak ada lagi tumbuh-tumbuhan? Karena banyak hutan ditebangi

oleh penduduk sehingga menjadi gundul?
Pertanyaan berikutnya, mengapa penduduk menebangi hutan?

karenaadanya degradasimoral dan tuntutanekonomiuntukmemenuhi
kebutuhan, danbegitu seterusnya ada pertanyaan ada jawabnya. Belum
lagi kalau dilihat dampaknya. pa dampak dari bencana banjir? yakni
banyak kerusakan seper lingkungan dan tempat nggal, termasuk
harta benda. Juga dak sedikit memakan korban jiwa, luka-luka atau
meninggal. kibat bencana banjir, masyarakat akan menghadapi
masalah baru, yakni akan menghadapi problem air bersih, dan kalau
sudah begitu muncullah wabah penyakit. Inilah masalah sosial yang
akan berakibat rendahnya kualitas hidupmasyarakat.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa bencana yang terjadi di
muka bumi bukan sekadar fenomena alam. Terjadinya banjir bukan
sekadar disebabkan oleh curah hujan yang nggi. Antara alam dan 
manusia mempunyai hubungan erat dalam kehidupan di muka bumi.
Banjir terjadi karena tanah dak lagi mampu menahan resapan air
hujan karena hutan gundul. Hutan gundul karena ulah manusia,
sehingga dampaknya yang terkena jugamanusia yang menerimanya.

Sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta,
bumi seisinya ini penuh dengan kearifan untuk kehidupan manusia.
Tuhan menciptakan alam semesta dengan seisinya ini sudah dengan



177D S R - D S R I L M U SO S I L

per mbangan-per mbangan tertentu. Diciptakan bumi, tanah dan air,
kemudiandengan fenomenadanproses alam terjadilahhujan. danya
hujan tumbuhlah berbagai jenis tanaman yang akarnya masuk ke
tanahuntukmenjaga kondisi tanah agardapatmeresapdanmenahan/
menampung air, termasuk air hujan. Tetapi karena ulah manusia yang
merusak lingkungan hanya untuk memenuhi kepen ngan sesaat,
sehingga dapat menimbulkan bencana. Padahal Tuhan sendiri sudah
memperingatkan kepada kita agar kita dak merusak lingkungan.
Kerusakan lingkungan akan menimbulkan bencana dan bencana itu
secara sistemik akan berdampak pada diri manusia itu sendiri, seper
dicontohkan pada peris wa banjir di atas.

Begitu juga kalau kita kembali merenungkan peris wa tsunami,
misalnya di ceh tahun 2004. Mengapa terjadi tsunami? Tsunami
itu terjadi akibat adanya gempa tektonik di dasar laut. Tetapi mari
kita ingat kembali. Tuhan menciptakan alam dan lingkungan sudah
tersistem untuk keselamatan dan kesejahteraan umat-Nya. Di laut
selalu ada gelombang. Kalau terjadi gelombang besar, telah diciptakan
perimbangan, yakni dengan tumbuhnya tanaman bakau di daerah 
pantai. Tanaman bakau ini berfungsi sebagai pemecah gelombang,
supaya dak membahayakan kehidupan di daratan. Tetapi sayangnya,
tanaman-tanamanbakau yangmemangmerupakan tanaman pantai itu
banyakyangmengalamikerusakan.Bahkanbanyakyangditebangiuntuk
kepen ngan-kepen ngan seper pembangunan pelabuhan, reklamasi
pantai, dan sebagainya. Hutan bakau banyak ditebangi oleh perusahaan
dan sebagian penduduk karena kayunya dapatdijual. Tidak jaranghutan
bakau itu ditebangi semua karena tempatnya akan dikembangkan
menjadi tujuan wisata. Gelombang tsunami pun dak dapat dihindari
dan berhasil meluluhlantakkan tanah ceh. Banyak bangunan hancur,
manusiapunmenjadi korban. Ratusan ribu meninggal dunia, dan jutaan
lainnya kehilangan tempat nggal. Kerugian materiil tak terhitung.
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Dampaknya telahmelumpuhkan kehidupan sosial ekonomimasyarakat.
Mereka hidup di tenda-tenda, wabah penyakit mulai menyerang,
problem sosial pun dak dapat dihindari. Sekali lagi, peris wa dan
persoalan ini dak dapat terlepas dari ulah tangan manusia.

Dua contoh bencana tersebut terkait erat dengan masalah sosial
kemasyarakatan, terkait denganmasalahhidupdan kehidupanmanusia.
Dampak dari bencana itu dak dapat diatasi hanya dengan satu disiplin
ilmu, seper teknik saja, �sika saja, ekonomi saja, hukum saja, sejarah
saja, geogra� saja, sosiologi saja. Masalah sosial kemasyarakatan itu
harus diatasi secara komprehenshif dari berbagai keilmuan,

Contoh beberapa fenomena sosial seper digambarkan di atas
menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial memiliki peran strategis dalam
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Ilmu Sosial berperan
strategis baik mulai dalam menelurkan ide, membuat perencanaan
program, sebagai kontrol program,maupun sebagai evaluator program.
Hanya saja karena perubahan sosial yang terjadi sering bersifat abstrak
dan pelan-pelan, masyarakat dan pemerintah kurang berha -ha dan
cermat menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat yang sangat pen ng
dalam pelaksanaan pembangunan. Bahkan masih banyak persepsi
masyarakat bahwa ilmu sosial bukan ilmu yang pen ng dibandingkan
ilmu-ilmu alam atau bahkan dengan ilmu-ilmu terapan.
B. Pendidikan Ilmu Sosial dan Pendidikan IPS

1. Pendidikan Ilmu Sosial
Secara pedagogik, sebenarnya ilmu-ilmu sosial telah memiliki

peranpen ngdalamsistempendidikannasional.Mulaidaripendidikan
dasar sampai pendidikan nggi, ilmu sosial telah diberikan tempat
untuk dijadikan sebagai salah satu alat memecahkan permasalahan
masyarakat. Hanya saja, sekali lagi dinamika yang terjadi dalam
dunia pendidikan belum seper yang diidealkan. Tujuan penggunaan
ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu mata pelajaran yang perlu dikaji
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secara akademik se daknya telah tampak dalam pembelajaran SD
sampai perguruan nggi. Tetapi peranan ilmu-ilmu sosial dalam
membantumemecahkan permasalahan individu dan kelompok belum
menonjol dalam dunia pendidikan kita. Dalam pendidikan dasar dan
menengah terdapat is lah untuk nama mata pelajaran ilmu sosial.
Pendidikan dasar (SD dan SMP) mata pelajaran ilmu sosial muncul
dengan nama mata pelajaran IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Sedangkan untuk pendidikan menengah memiliki dua nama, untuk 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah liah Kejuruan (M K)
menggunakan nama IPS sedangkan untuk SM /M menggunakan
nama disiplin ilmu sosial seper mata pelajaran geogra�, sejarah,
pendidikan kewarganegaraan, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya.

Bagaimana dengan realitas pembelajaran ilmu-ilmu sosial kita?
pakah pembelajaran telah berhasil mengembangkan kompetensi

peserta didik untuk berdaya nalar kri s, mengatasi masalah-masalah
sosial, dan mendorong mereka berperilaku ‘sosial’? pabila dikaitkan
dengan berbagai kecenderungan sikap para pelajar di Indonesia,
seper nya ilmu sosial belum berhasil menjadi wajah yang kedua
(academic enterprise).Mengapahalinidapatterjadi?Tentubanyakfaktor
penyebabnya, yang salah satunya adalah strategi dan pengembangan
media pembelajaran. Strategi pembelajaran tentu akan berkaitan
dengan hal-hal lain seper kurilulum, buku ajar, kebijakan, guru, dan
kesalahan persepsi terhadapmata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan IPS.

Kurikulum yang dikembangkan di Indonesia sebenarnya telah
mengalami pemantapan sejak uji coba kurikulum 2004 atau lebih
dikenal KurikulumBerbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP).Melalui KTSP sekolahmemiliki keleluasaan
untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteris knya. Tetapi
dengan melihat pengembangan materi yang demikian luas dan
jumlah jam pembelajaran yang sangat terbatas, sering menyulitkan
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guru mengembangkan strategi pembelajaran di kelas.
Buku ajar yang selama ini digunakan di sekolah-sekolah belum

mampu menjawab permasalahan pembelajaran di se ap tempat.
Memang sebenarnya buku ajar hanya merupakan salah satu sumber
belajar, tetapiumumnyabukuajarmasihmenjadisumberutamadalam
pembelajaran. Jarang guru atau komunitas guru mengembangkan
bahan ajar yang sesuai dengan karakteris k daerah masing-masing.

Beberapa kebijakan yang pada awalnya bertujuan untuk
menjaga kualitas pendidikan, sering berbeda aksinya ke ka di
lapangan. Contoh paling nyata adalah Ujian Nasional (UN) yang
berlangsung hingga saat ini. Pemerintah bermaksud menjadikan
UN sebagai upaya menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Tetapi
kenyataannya muncul dampak psikologis dan sosial yang luar biasa.
Sebagai contoh banyak jam pembelajaran dikurangi untuk mengejar
UN, pembentukan m sukses UN untuk mencari solusi bagaimana
sekolah tersebut bebas dari angka ke dak lulusan.

Guru, merupakan subjek terpen ng dalam pelaksanaan
pembelajaran, karena ia merencanakan dan melaksanakan skenario
pembelajaran. Bagaimana dengan kompetensimengajar guru ilmu-ilmu
sosial kita? Dari berbagai kajian ternyata ceramah masih mendominasi
pembelajaran di berbagai tempat. Tentuhal ini bukan hanya disebabkan
oleh kompetensi guru, tetapi beberapa faktor yang sebelumnya telah
disebutkan merupakan penyebab lain. Menteri Pendidikan Nasional
beberapa waktu yang lalu menyatakan, “guru-guru yang sudah lolos
ser �kasi umumnya dak menunjukkan kemajuan, baik dari sisi
pedagogis, kepribadian, profesional, maupun sosial. Guru hanya ak f
menjelang ser �kasi, tetapi setelah dinyatakan lolos, kualitas mereka
justru semakinmenurun” (Kompas, 1 November 2010).

Kesalahan persepsi terhadap mata pelajaran ilmu-ilmu sosial
dan IPS merupakan juga menjadi penyebab mengapa pembelajaran
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ilmu sosial di sekolah kurang bermakna. Kesalahan persepsi yang
terjadi misalnya anggapan bahwa pelajaran ilmu sosial itu pelajaran
hafalan, pelajaran ilmu sosial adalah nomor dua, yang masuk jurusan
ilmu sosial itu siswa kurang pandai, dan pelajaran ilmu sosial di se ap
jenjang itu sama. Padahal pendidikan ilmu sosial pada pendidikan
dasar dan menengah memiliki karakteris k yang berbeda. Untuk SD,
SMP, dan SMK pendidikan ilmu sosial disajikan secara terpadu dalam
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sedangkan untuk SM ,
mata pelajaran ilmu sosial disajikan secaramonodisiplin melipu mata
pelajaran ilmu-ilmu sosial seper sejarah, sosiologi, geogra�, dan
ekonomi. Perbedaan karakteris k ini tentu menyebabkan perbedaan
dalam pendekatan dan strategi pembelajaran.

2.  Pendidikan Ilmu Sosial  di SMA/MA
Pendidikan ilmu sosial di SM /M berbeda dengan Pendidikan

IPS di SMP dan SMK. Pendidikan IPS di SM menggunakan
pendekatan terpisah, sedangkan di SMP menggunakan pendekatan
terpadu. Tujuan pendidikan IPS di SM adalah untuk mempersiapkan
akademik peserta didik pada pendidikanyang lebih nggi (universitas),
pengembangan tanggung jawabdankepedulian sebagai warga negara,
dan pengembangan diri peserta didik. Pendidikan ilmu sosial di SM
diajarkan terpisah dan merupakan pengembangan kompetensi lanjut
dari jenjang pendidikan dasar.

Pelajaran ilmu sosial pada jenjang SM mulai mengajak peserta
didik berpikir akademis dan melaksanakan kaidah metode ilmiah,
sehingga materi tentang dasar-dasar keilmuan telah termuat dalam
standar isi mata pelajaran ilmu-ilmu sosial SM . Implikasinya, peserta
didik SM diharapkan mampu melakukan peneli an sederhana
berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seper sejarah, geogra�, sosiologi,
dan ekonomi. Idealnya pengembangan pembelajaran ilmu-ilmu sosial
di SM lebih mengutamakan cara berpikir ilmuwan, daripada isi
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disiplinnya. Tetapi pada kenyataannya bahwa pelajaran ilmu-ilmu sosial
kitamasih terpaku padapelajaran konsep. Berbeda dengan Jepangyang
lebih mengedepankan pembelajaran ilmu sosial pada ac on planning.

Walaupun diajarkan secara terpisah, namun pelajaran ilmu-ilmu
sosial tetap menggunakan pendekatan korelasi dalam menganalisis
berbagai masalah sosial. Dalam mengkaji masalah sejarah misalnya,
pas akan berkaitan dengan aspek ekonomi, sosiologi, geogra�, dan
sebagainya. Terdapat kri k terhadap implementasi pelajaran ilmu-
ilmu sosial di SM selama ini. Keberadaan jalur IP dan IPS di SM
ternyata dak menunjukkan kontribusi signi�kan secara akademik
maupun kompetensi sosial. Tidak ada perbedaan nyata kompetensi
sosial antara peserta didik jurusan IPS dengan IP . Bahkan sering
muncul s gma dari masyarakat bahwa jurusan IPS adalah jurusan
pilihan kedua. Muncul persepsi bahwa peserta didik jurusan IP
lebih bagus kompetensi sosialnya dibanding IPS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Guru besar IPS UPI, Bandung
Numan Sumantri, pernah mengusulkan agar penjurusan IP di SM
dihapuskan seper yang dikatakan (2004) “... berdasarkan hal ini,
maka saya yakin bahwa IPS terpadu akan lebih baik dibandingkan
dengan IPS yang terpisah-pisah, dalammenuju SMU tanpa jurusan....”
lasan tersebut ditambah bahwa sebagian besar lulusan SM danM

yang melanjutkan ke perguruan nggi. Pada 2009, angka par sipasi
kasar ( PK) lulusan SM /SMK dan Madrasah liyah ke pendidikan
nggi baru 17,25 persen. Khusus lulusan SM , sekitar 35,65 persen
dakmelanjutkan kuliah (www.blog.unsri.ac.id.). Perlunya jurusan IP

dan IPS dak perlu kita perdebatkan sekarang, yang jelas terdapat
beberapa realitas pembelajaran ilmu sosial harus dibenahi.

3.  Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP
Pendidikan IPS di SMP adalahmata pelajaran IPS dan Pendidikan

Kewarganegaraan. Pembelajaran IPS di SMP dilakukan dengan
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pendekatan terpadu. pa yang dimaksud pendidikan IPS (terpadu)?
Menurut Numan Sumantri (2004:44), Pendidikan IPS di sekolah
adalah “Suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi,
�lsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan
disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.” Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) yang terkenal dengan sebutan Studi Sosial,
menurut Na onal Council for Sosial Studies NCSS) adalah:

Sosial studies are the integrated study of the sosial sciences and 
humani es to promote civic competence.Within the school program,
sosial studies provides coordinated, sistema c study drawing
upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, 
geography, history, law, philosophy, poli cal science, psychology,
religion, and sociology, as well as appropriate content from the 
humani es, mathema cs, and the natural sciences (Savage and
rmstrong, 1996).

Pendidikan IPS (Sosial Studies)menurut Mayhood dkk., (1991: 10),
adalah “The Sosial Studies are comprissed of those aspects of history,
geography, and pilosophywhich in prac ce are selected for instruc onal
purposes in schools and collegs.” Na onal Council for the Sosial Studies
(NCCS)memberikan de�nisi yang lebih tegas, seper yang diku p Catur
(2004), bahwa IPS sebagai “the study of poli cal, economic, culturals,
and environment aspects of socie es in the past, present and future.”  

Dari beberapa penger an di atas, sangat jelas bahwa pendidikan
IPSmenekankanpadaketerampilanpesertadidikdalammemecahkan
masalah mulai dari lingkup diri sampai padamasalah yang kompleks.
Masalah manusia selalu akan berkaitan dengan berbagai aspek yang
dak hanya lingkup ilmu sosial tetapi di luar ilmu sosial.

Materi kajian IPS merupakan perpaduan atau integrasi dari
berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga akan
lebih bermakna dan kontekstual apabila materi IPS didesain secara
terpadu. Materi IPS juga terkait dengan masalah-masalah sosial
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kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan dunia global. Jenis
materi IPS dapat berupa fakta, konsep dan generalisasi, terkait juga
dengan aspek kogni f, afek f, psikomotorik dan nilai-nilai spiritual.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dijelaskan bahwa pada jenjang SMP/
MTs mata pelajaran IPS memuat materi geogra�, sejarah, sosiologi,
dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan
untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokra s, dan
bertanggung jawab, sertawarga dunia yang cinta damai.

Sejarah perkembangan Pendidikan IPS erat kaitannya dengan
perkembangan sejarah di S. Perkembangan Pendidikan IPS di S
sangat gencar pasca-Perang Dunia I, ke ka integrasi nasional diperlukan
sebagai bentengmelemahnya kebudayaan nglo-Saxon sebagai iden tas
peradaban mereka. Sementara di Indonesia is lah IPS sendiri baru
muncul sekitar 1975—1976, pada saat penyusunan pendidikan PSP, label
untuk mata pelajaran sejarah, ekonomi, geogra� dan mata pelajaran
lainnya pada ngkat dasar danmenengah (Noman, 2001:101).

Noman Somantri memberikan penjelasan PIPS adalah suatu
synthe c discipline yang berusaha untuk mengorganisasikan dan
mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan
psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna synthe c discipline, bahwa
PIPSbukan sekadarmensistesiskankonsep-konsepyang relevanantara
ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengorelasikan
dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan. Secara lebih tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat ga
sub tujuan, yaitu: sebagai pendidikan kewarganegaraan; sebagai
ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial;
sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata
dalam masyarakat kemudian dikaji secara re ek f.
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Sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan di atas, perlu
dilakukan bangunan kurikulum yang kuat. Berbagai diskursus dan
kebijakan pengembangan kurikulum PIPS telah dilakukan pada se ap
era. Upaya yang paling akhir adalah dengan pengembangan mata
pelajaran IPS dalam kurikulum yang terintegrasi untuk pendidikan
dasar dan menengah (SD dan SMP), di mana pada masa sebelumnya
PIPS hanya dikenal di pendidikan dasar. Mata pelajaran ini akan
mengkaji bagaimana dinamika pengembangan kurikulum PIPS pada
pendidikan dasar dan menengah.

Is lah Pendidikan IPS telah lama kita kenal dalam mata pelajaran
di pendidikan dasar (SD). Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan
menengah sumber bahannya adalah disiplin ilmu-ilmu sosial seper
yang disajikan pada ngkat universitas, hanya karena per mbangan
ngkat kecerdasan, kematangan jiwa peserta didik, maka bahan

pendidikannya disederhanakan, diseleksi, diadaptasi dan dimodi�kasi
untuk tujuan ins tusional Dikdasmen (Saidihardjo, 1997). Pendidikan
IPS di SD telah mengintegrasikan bahan pelajaran dalam satu
bidang studi. Hingga sekarang, bahwa buku-buku IPS untuk SD telah
memasukkan se daknya lima subbidang studi, yakni sejarah, geogra�,
poli k, hukum, dan ekonomi. Guru-guru mata pelajaran di SD-pun
telah disiapkan secara khusus, seper SPG, dan PGSD (untuk saat ini).
Paradigma pengembangan guru SD memang untuk bisa mengajar
seluruh bidang studi, keculai gama dan Penjaskes.

Menurut Numan Somantri bahwa tujuan Pendidikan IPS pada
ngkat sekolah adalah:
a. menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi

negara dan agama;
b. menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan;
c. menekankan re ec ve inquiry.

PIPS menurut NCCS mempunyai tujuan informasi dan
pengetahuan (knowledge and informa on), nilai dan ngkah
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laku (a tude and values), dan tujuan keterampilan (skill): sosial,
bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan keterampilan intelektual
(Jarolimelc, 1986:5-8). Berdasarkan penger an dan tujuan
pendidikan IPS tersebut, maka kurikulum Pendidikan IPS harus
memuat bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan ins tusional
dan tujuan pendidikan nasional. Menurut wan Mutakin (1998),
tujuan dari IPS adalah untuk mengembangkan siswa agar peka
terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap
mental posi f terhadap perbaikan segala ke mpangan yang terjadi,
dan terampil mengatasi se ap masalah yang terjadi sehari-hari baik
yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Sedangkan secara hukum, tujuan Pendidikan IPS menurut
Permendiknas No 22 tahun 2006 dapat rinci sebagai berikut.
a. Memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga

negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan
hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat demokra s
danbetanggung jawab,memiliki iden tas dankebanggaannasional.

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kri s dan inkuiri untuk
dapat memahami, mengiden �kasi, menganalisis, dan kemudian
memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpar sipasi dalam
memecahkan masalah-masalah sosial.

c. Mela h belajar mandiri, di samping berla h untuk membangun
kebersamaan, melalui program-program pembelajaran yang
lebih krea f inova f.

d. Mengembangkan kecerdasan, kebiasaan dan keterampilan sosial.
Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat mela h siswa untuk
menghaya nilai-nilai hidup yang baik dan terpuji termasukmoral,
kejujuran, keadilan, dan lain-lain, sehingga memiliki akhlak mulia.

e. Mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.
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Terkait dengan penger an dan tujuan IPS tersebut, maka dapat
diiden �kasi ciri-ciri atau karakteris k IPS, dilihat dari berbagai sudut
pandang.
a. Menurut sifat dan statusnya

Karakteris k IPS menurut sifat dan statusnya dapat dirinci
sebagai berikut.
1) IPS merupakan mata pelajaran yang terutama diberikan di

ngkat sekolah.
2) IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam

kurikulum pendidikan dasar danmenengah (UUN0. 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas, ps. 37).

b. Menurut materinya
Menurut materinya, ruang lingkup materi IPS sebagai berikut.
1) Materi kajian IPS merupakan perpaduan atau integrasi dari

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga
akan lebih bermakna dan kontekstual apabila materi IPS
didesain secara terpadu.

2) Materi IPS juga terkait dengan masalah-masalah sosial
kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta
tuntutan dunia global.

3) Jenis materi IPS dapat berupa fakta, konsep dan generalisasi,
terkait juga dengan aspek kogni f, afek f, psikomotorik dan
nilai-nilai spiritual.

c. Menurut tujuannya
Tujuan IPS dapat dirinci sebgai berikut.
1) Memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai
warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan,
sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat
demokra s dan bertanggung jawab, memiliki iden tas dan
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kebanggaan nasional. Untuk itu siswa perlu dibekali pengetahuan
dan nilai yang bersumber dari Ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta
masalah sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
2) Mengembangkan kemampuan berpikir kri s dan inkuiri

untuk dapat memahami, mengiden �kasi, menganalisis,
dan kemudian memiliki keterampilan sosial untuk ikut
berpar sipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

3) Mela h belajar mandiri, di samping berla h untuk
membangun kebersamaan, melalui program-program
pembelajaran yang lebih krea f inova f.

4) Mengembangkan kecerdasan, kebiasaan dan keterampilan
sosial. Melalui pembelajaran IPS, diharapkan siswa memiliki
kecerdasan dan keterampilan dalam berbagai hal yang terkait
dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Menumbuhkan
rasa senang terhadap se ap ak vitas sosial, sehingga,
melahirkan kebiasaan sosial yang sesuai dengan nilai, norma,
dan ketentuan yang ada.

5) Pembelajaran IPS juga diharapkan dapat mela h siswa untuk
menghaya nilai-nilaihidupyangbaikdan terpuji termasukmoral,
kejujuran, keadilan, dan lain-lain, sehingga memiliki akhlakmulia.

6) Mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.

d. Menurut prinsip pengembangan program pembelajaran
Dalam pengembangan program pembelajaran IPS di sekolah,
karakteris k pembelajaran IPS harus memperha kan hal-hal
sebagai berikut.
1) IPS harus disesuaikan dengan usia, kematangan dan kebutuhan

siswa. Misalnya dalammengkaji tentang demokrasi, pembelajaran
IPSdi SMP lebihmenekankankesadaranuntukbersikapdemokra s
dibandingkanmempelajari sejarahdan teori demokrasi.
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2) Selalu berhubungan dengan hal-hal yang nyata dalam
kehidupan masyarakat atau dekat dengan kehidupan siswa.
Misalnya mengkaji masalah pengangguran, banjir, penyakit
sosial, pasar, dan sebagainya.

3) Berdasarkan pengetahuan kekinian/kontekstual yang dapat
mewakili pengalaman, budaya, dan kepercayaan serta norma
hidupmanusia. Sebagai contoh selalumendekatkanmasalah-
masalah pembelajaran dengan lingkungan kehidupan
siswa. Ke ka membelajarkan IPS di perkotaan tentu akan
menekankan masalah perkampungan kumuh.

4) Dapat membantu siswa mengembangkan pengalaman
belajar baik dalam kegiatan kelompok besar, kelompok kecil,
maupun secara mandiri.

5) Bersifat mul pleresourse,yakni,menggunakan/memanfaatkan
berbagai macam sumber (termasuk hal-hal yang ada dan
terjadi masyarakat), dan menerapkan berbagai metode.

6) Mengangkat contoh kasus, isu dan masalah-masalah sosial
dalam rangka mendalami konsep dan materi IPS.

7) Mengembangkan kemampuan berpikir kri s dan kegiatan
inkuiri. Oleh karena itu, proses pembelajarannya diusahakan
dak terlalu kaku/formal, tetapi banyak mengembangkan

par sipasi, misalnya menggunakan role playing atau inkuiri.
Pasal 37 UU SISDIKN S tahun 2003 mengamanatkan bahwa

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS yang
merupakan ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya,
yangdimaksuduntukmengembangkanpengetahuan, pemahaman,dan
kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sebagai implikasi dari maksud dan tujuan PIPS, maka kurikulum
Pendidikan IPS hendaknya berisikan garis-garis besar struktur disiplin
ilmu danmodel perilaku manusia yang tumbuh dalammasyarakat.
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4. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS
Mencerma uraian tentang makna pembelajaran IPS tersebut,

sangat relevan dengan maksud pendidikan karakter atau pendidikan
nilai. Pembelajaran IPS maupun pendidikan karakter sama-sama
ingin menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik. Gross
menyatakan bahwa Values Educa on as sosial studies “to prepare
students to be well-fung oning ci zens in democra c society”. Yang
pen ng bagaimana pendidikan karakter itu dalam upaya menjadikan
pesertadidik sebagaiwarganegaradanwargadunia yangbaik,harustetap
berakar pada agama, adat is adat dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia.
Oleh karena itu, sejumlah nilai yang perlu dikembangkan dan menjadi
bagian hidup bagi peserta didik antara lain: keimanan dan ketakwaan,
keadilan dan kesetaraan, nasionalisme, patrio sme, dan ja diri bangsa,
demokrasi dan tanggung jawab, di samping core values seper kejujuran,
keadilan, kedisiplinan, kebersamaan, kepedulian, kemandirian.

Dalam konteks ini pembelajaran IPS memiliki peran strategis dalam
mengembangkan pendidikan karakter. Karakter bangsa adalah sebuah
keunikan suatu komunitas yangmengandung perekat kultural bagi se ap
warga negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku yang mengandung
core values dan nilai-nilai yang berakar pada �loso� Pancasila, dan
simbol-simbol keindonesiaan seper : Sang SakaMerah Pu h, semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya.
Esensi nilai-nilai keindonesiaan ini harus menjadi bagian pen ng dalam
pengembangan pendidikan karakter bangsa. Namunharusdiingat bahwa
pendidikan karakter bangsa dak hanya berurusan dengan transformasi
dan internalisasi core values dan nilai-nilai keindonesiaan kepada peserta
didik, tetapi juga merupakan proses usaha bersama untuk menciptakan
lingkungan pendidikan tempat se ap individu dapat menghaya
eksistensi dirinya sebagai insan yang merdeka dan bertanggung jawab,
sebagaimakhluk individu, sosial, dan ciptaan Tuhan.
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Dengan demikian, pendidikan karakter sebenarnya sebagai
upaya kembali ke hakikat pendidikan yang sesungguhnya. spek-
aspek yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan
berdasarkan UU Sisdiknas 2003, baik terkait tujuan eksistensial,
kolek f maupun individual harus dicapai secara utuh melalui proses
pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang. Proses pendidikan
yang secara mikro terwujud dalam proses pembelajaran harus
dibangun sebagai sebuah proses transaksi kultural yang harus
mengembangkan karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari
pengembangan ipteks pada umumnya. Pelaksanaan pendidikan
saat ini yang lebih didominasi oleh prak k pendidikan di ngkat
individual yang cenderung kogni f-intelektualis k, perlu
direvitalisasi sebagai wahana pengembangan pendidikan karakter
bangsa, pembangunan kecerdasan, akhlak dan kepribadian peserta
didik secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
Untuk mendukung pengembangan pendidikan karakter, maka 
sudah saatnya kompetensi pendidikan IPS harus berangkat dari
hakikat dan karakter peserta didik, bukan berorientasi pada materi
semata. Pembelajaran IPS harus memfokuskan perannya pada upaya
melahirkan pelaku-pelaku sosial yang berdimensi personal (misalnya,
berbudi luhur, disiplin, kerja keras, mandiri), dimensi sosiokultural
(misalnya, cinta tanah air, semangat kebangsaan, kese akawanan
sosial, toleransi, menghargai karya budaya bangsa), dimensi spiritual
(misalnya, iman dan takwa), dan dimensi intelektual (misalnya,
cendekia, terampil, semangat untuk maju).

Para pelaku sosial itu harus dapat membangun sikap dan perilaku
dengan berbagai dimensinya, kemudian memiliki kepekaan untuk
memahami, menyikapi dan ikut berpar sipasi dalam memecahkan 
masalah-masalah sosio-kebangsaan yang ada. Kalau kita ingin
membangun bangsa yang berkarakter, maka masalah-masalah sosio-
kebangsaan itu harus segera diatasi. Seiring dengan itu harus juga
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dilakukan pengondisian secara tepat dan komprehensif. Misalnya:
(1) perlu ada keteladanan; (2) proses pembelajaran dikembalikan
kepada khitahnya sebagai proses pendidikan; (3) rumusan standar isi
IPS berdasarkan pada hakikat peserta didik; (4) dikembangkanmodel-
model pembelajaran yang inova f, re ek f-kontempla f dan berbagai
program pembiasaan; (5) penciptaan lingkungan yang kondusif-
eduka f termasuk penataan berita dan penyiaran baik di media cetak
maupun elektronik; (6) perlu kerja sama dengan masyarakat secara
op mal dan; (7) adanya poli cal will dari pemerintah.
C. Strategi Pembelajaran IPS

Selama ini is lah pembelajaran terpadu dalam IPS selalu hangat
menjadi bahan diskusi baik di lingkungan akademismaupun prak s di
sekolah. Terdapat pro dan kontra untuk melaksankan pembelajaran
IPS secara terpadu. Bahkan terkadang muncul perbedaan persepsi
tentang makna terpadu yang telah diamanatkan dalam standar isi.
Sering terjadi sikap saling menyalahkan dan menganggap ide yang
paling benar adalah ide dirinya. Untuk itu mudah-mudahan analisis
pendekdi bawah ini dapatmenjadi jembatanpermasalahan tersebut.

1. Hakikat Pembelajaran Terpadu dalam IPS
Permendiknas No 20 tahun 2006 menegaskan bahwa mata

pelajaran IPS disusun secara sistema s, komprehensif, dan terpadu
dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan
dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut,
diharapkan peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas
dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Namun apabila
dicerma , Standar Isi IPS SMP/MTs belum sepenuhnya terpadu
(integrated) sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui
dari sebagian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang
masih bersifat parsial. Struktur kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial
sebagian merupakan kumpulan dari konsep ilmu-ilmu sosial yang
dituangkan dalam Standar Kompetensi.
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Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model
implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan di
jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dalam kenyataannya, guru
masih mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran IPS
secara terpadu.Masih banyak guru yangmemahami IPS sebagaimata
pelajaran yang terpisah-pisah, yaitu ekonomi, geogra�, sosiologi dan
sejarah, yang pembelajarannya pun dilaksanakan secara terpisah. Hal
ini jelas dak sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran IPS.
Dalam konteks ini, sangat mungkin di antara guru IPS yang ada, juga
kurangmemahami tujuan pembelajaran IPS. Untuk itu, perlu disusun
Panduan Pengembangan Pembelajaran IPS secara terpadu

Pendekatan pembelajaran terpadu, dalam IPS sering disebut
dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu
pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang
memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok
ak f mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-
prinsip secara holis k dan auten k (Depdikbud, 1996:3). Melalui
pembelajaran terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman
langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima,
menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal
yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terla h untuk dapat
menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari.

Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran
disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial.
Pengembangan pembelajaran terpadu, dapat dilakukan dengan
cara mengembangkan topik/tema tertentu, kemudian dilengkapi,
dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu
yang lain. Topik/tema dapat dikembangkan dari isu, peris wa,
permasalahan yang berkembang, atau dengan cara memetakan
kompetensi dasar yang ada di dalam standar isi. contohnya banjir,
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pemukimankumuh, globalisasi, mobilitas, modernisasi, yangdibahas
dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial.

Makna terpadu dalam pembelajaran IPS adalah keterkaitan
antardimensi kehidupan (alam, sosial, ekonomi, budaya, poli k,
sejarah) yang tertuang dalam Standar Isi (Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar) IPS, sehingga melahirkan konsep, tema atau
topik pembelajaran. Pembelajaran terpadu juga dapat dikatakan
pembelajaran yang mempertautkan dan menghubungkan beberapa
SK, KD, indikator, materi kedalam satu tema atau topik. Keterpaduan
dalam pembelajaran IPS dimaksudkan agar pembelajaran IPS lebih
bermakna, efek f, dan e�sien.

Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat memperoleh
pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk
menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-
hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terla h untuk dapat
menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holis k,
bermakna, auten k, dan ak f. Cara pengemasan pengalaman belajar
yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan
pengalaman bagi siswa. Pengalaman belajar lebihmenunjukkan kaitan
unsur-unsur konseptualmenjadikan proses pembelajaran lebih efek f.
Kaitankonseptual yangdipelajaridengansisi bidangkajianyangrelevan
akan membentuk skema (konsep), sehingga siswa akan memperoleh
keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar,
pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan
dunia nyata hanya dapat dire eksikan melalui pembelajaran terpadu.

Pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah SMP/MTs sebagian besar
masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar Kompetensi
danKompetensiDasarmatapelajaran IPSmasihdilakukansesuaidengan
bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geogra�, ekonomi)
tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat
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ketercapaian tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas
dan fenomena sosial yangmewujudkan satu pendekatan interdisipliner
dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geogra�,
ekonomi, poli k, hukum, budaya). Hal ini disebabkan antara lain:
(1) kurikulumIPSbelummenggambarkansatukesatuanyangterintegrasi,

melainkanmasih terpisah-pisah antar bidang ilmu-ilmu sosial.
(2) latar belakang guru yang mengajar IPS sebagian besar guru dari

disiplin ilmu seper geogra�, sejarah, ekonomi, dan sosiologi,
sehingga sangat sulit untuk melakukan pembelajaran yang
memadukan antardisiplin ilmu tersebut.

(3) terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-
masing guru”mata pelajaran”untukpembelajaran IPS secara terpadu
(team teaching), terutama untuk sekolah yang kelasnya banyak.

(4) pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru namun
para guru di sekolah belum terbiasa melaksanakannya, sehingga
”dianggap” hal yang baru.

 2.  Model Keterpaduan dalam Pembelajaran IPS
Bahan yang ditulis tentang keterpaduan pembelajaran IPS di

bawah ini sebagian merupakan kompilasi dari hasil penyusunan
panduan pembelajaran terpadu mata pelajaran IPS SMP oleh Dirjen
PSMP, yang penulis ikut di dalamnya.

tas dasar latar belakang tersebut, diperlukan suatu strategi
untukmembuatagarmatapelajaran IPSSMP/MTsmenjadi integrated.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara
mengintegrasikan Kompetensi Dasar yang ada dalam Standar Isi IPS
melalui model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu
pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang
memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok ak f
mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara
holis k dan auten k (Depdikbud, 1996:3).
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Terdapat beberapa model keterpaduan dalam pembelajaran
IPS.
a. Connected

Model connected  merupakan model keterpaduan  yang mana  
konsep in dari suatu disiplin ilmu dipertautkan/dihubungkan/
dikaitkan dengan konsep lain dari ilmu, SK, KD, indikator atau
materi yang berbeda.

b. Sequenced 
Model sequenced merupakan model keterpaduan yang mana 
beberapa topik diatur atau disusun atau diurutkan satu sama
lain berdasarkan kriteria tertentu.

c. Shared 
Model shared merupakan model keterpaduan yang mana suatu
konsep dibahas oleh dua mata pelajaran/disiplin ilmu secara
bersama-sama secara tumpang ndih (overlap).

d. Webbed
Model webbed merupakan suatu model keterpaduan yang
mana tema atau topik dibangun atas dasar beberapa SK, KD,
indikator atau materi yang sengaja dibangun.

e. Threaded
Model threaded merupakan pendekatan metakurikuler yang 
digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan ngkatan
logika para peserta didik dengan berbagai mata pelajaran.

f. Integrated 
Model integrated merupakan model keterpaduan yang mana 
suatu tema atau konsep atau topik yang beririsan dan tumpang
ndih dari SK atau KD yang berasal dari beberapa bidang

keilmuan (Forgaty, 1991).
Untukmemudahkanguru,modelKeterpaduandalamkesepatan m

pengembangPembelaharan IPSDirektoratPendidikanSekolahMenengah
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PertamaKementrianPendidikandanKebudayaan, lebihdifokuskanpada
model keterpaduan integrated dan connected (correlated).
a. Model Integrated

Sesuai dengan konsep di atas, dapat dikatakan bahwa model
integrated menggunakan pendekatan antarbidang keilmuan yang 
konsepnyasalingtumpang ndih(overlap).Dalammodel Integrated, 
konsep, tema atau topik dapat dikembangkan berdasarkan (1) isu
atau peris wa yang aktual terjadi di masyarakat, seper bencana,
tawuran, pemilu, penemuan situs bersejarah; (2) potensi utama
yang ada disuatu tempat, seper perkebunan, Candi Borobudur,
Peran Sungai Bengawan Solo, pariwisata; (3) permasalahan yang
ada di masyarakat seper perumahan kumuh, pencemaran air,
kenakalan remaja, kemacetan lalu lintas, narkoba; (4) karakter
seper nasionalisme, demokrasi, kejujuran, kedisiplinan,
krea vitas. Dalam model ini, SK dan KD dari berbagai bidang ilmu
sosial yangmemiliki kesamaan dapat diangkat sebagai konsep atau
tema sentral. Keterpaduan dalam IPS denganmenggunakanmodel
integrated dapat digambarkan seper gambar 3.1.

Gambar Model integrated dalam pembelajaran IPS
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b. Model connected/correlated
Keterpaduanconnected atau biasadisebut correlated merupakan 
keterkaitan yang berangkat dari satu SK/KD/materi kemudian
dicari hubungan dengan SK/KD/materi yang lain. Pembelajaran
terpadu model connected dilakukan dengan mengaitkan satu
SK/KD/materi dengan SK/KD/materi yang lain. Keterpaduan
dalam IPS dengan menggunakan model connected/correlated
dapat digambarkan seper gambar 3.2.

Gambar Model correlated dalam pembelajaran IPS.
Model pembelajaran terpadu, baik integrated maupun 

correlated memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut.
a. danya kemungkinan pemahaman antarbidang studi, karena

memfokuskan pada isi pelajaran yang bertautan atau overlap,  
peris wa aktual, keterampilan sosial tertentu, danmasalah sosial
yang terjadi di lingkungan sekitar.

b. Satu pelajaran dapat menyangkut banyak dimensi, sehingga
peserta didik dalam pembelajaran menjadi semakin kaya,
mendalam, dan berkembang.

c. Memo vasi peserta didik dalam belajar menjadi lebih nggi
karena pembelajaran lebih kontekstual dan problema s.
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d. Memberikan perha an pada berbagai bidang yang pen ng
dalam satu saat.

e. Waktu pembelajaran lebih efek f dan e�sien karena guru dak
perlu mengulang materi yang tumpang ndih.

f. Peserta didik dapat mengembangkan konsep-konsep kunci
terus-menerus atau berulang-ulang, sehingga terjadi proses
internalisasi.
Sekalipun ada beberapa kelebihan, ada hal-hal yang harus

diperha kan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS secara terpadu
antara lain.
a. Guru harus menguasai hakikat IPS, menguasai materi, dan

keterampilan memetakan SK/KD/Materi untuk mengembangkan
tema, topik pembelajaran serta memiliki kompetensi pedagogis.

b. Pelaksanaan model integrated ini menuntut para guru bekerja
ekstra di luar kelas untuk menyusun persiapan atau perencanaan
pembelajaran.

c. Guru harus mempunyai etos kerja nggi, baik secara individu
maupun dalamkerjasama.Sekolahyangmempunyaisatuguru IPS
harus menguasai materi disiplin ilmu lain yang serumpun dengan
IPS, mengingat guru IPS sampai saat ini masih berlatarbelakang
pendidikan satu disiplin ilmu (misalnya geogra�). Bagi sekolah
yangmempunyai lebih dari satu guru IPS haruskerja samadengan
baik untuk merencanakan sampai pelaksanaan pembelajaran.

D. Pengembangan Metode Pembelajaran IPS
Kajian terhadap IPS dikembangkanmelalui ga pendekatan utama,

yaitu func onal-approach, interdicipliner-approach, dan mul dicipliner-
approach. Func onal-approach atau pendekatan fungsional digunakan
apabila materi kajian lebih dominan sebagai kajian dari salah satu
disiplin ilmu sosial. Disiplin ilmu sosial lain berperan sebagai penunjang
dalam kajian materi tersebut. Interdicipliner-approach (pendekatan
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interdisipliner)digunakanapabilamaterikajianbetul-betulmenampilkan
karakter yang dalam pengkajiannya memerlukan keterpaduan dari
sejumlah disiplin ilmu sosial. Mul dicipliner-approach (pendekatan
mul disipliner) digunakan manakala materi kajian memerlukan
pendeskripsian yang melibatkan keterpaduan antar/lintas kelompok
ilmu, yaitu ilmu alamiah (natural science), dan humaniora. Materi IPS
senan asa berkenaan dengan fenomena dinamika sosial, budaya, dan
ekonomiyangmenjadibagian integral dalamkehidupanmasyarakat dari
waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat baik dalam skala kelompok
masyarakat, lokal, nasional, regional, dan global.

Tidak ada strategi, pendekatan bahkan model/metode
pembelajaran yang paling baik dan paling cocok untuk seluruh
kegiatan pembelajaran IPS. Masing-masing strategi memiliki
kelebihan tersendiri menyesuaikan tujuan, karakteris k siswa,
media yang tersedia, dan berbagai aspek lainnya. Untuk itu guru
dituntut mampu memilih metode yang paling memungkinkan 
untuk dilaksakan dalam se ap pembelajaran. da banyak model
pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam melaksanakan
pembelajaran IPS.

Menurut NCSS, pembelajaran IPS akan berkekuatan ke ka:
bermakna, terintegrasi, berbasis nilai, menantang, dan ak f.
Untuk mewujudkan pembelajaran seper yang diharapkan NCSS,
pembelajaran IPS harus selalu berkaitan erat dengan masalah diri
dan lingkungan anak didik. Hal inilah yang kemudian mendorong
diupayakannya pendekatanCTL (Contextual teaching learning) dalam 
pembelajaran IPS, yakni pembelajaran yang berusaha mengaitkan
atau mendekatkan materi yang dipelajari dengan kenyataan yang
dihadapi siswa. Dalam pendekatan CTL subjek dalam pembelajaran
adalah siswa, maka kebutuhan siswalah yang menjadi dasar utama.
Pembelajaran IPS harus bermakna bagi siswa, karena kalau dak, IPS
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hanya akan menjadi bahan indoktrinasi dan penanaman kogni f.
Model Pembelajaran IPS secara terpadu dapat dilaksanakan

dengan Pendekatan Contectual Teahing and Learning (CTL). CTL adalah
konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata
pelajaran dengan situasi dunia yang nyata dan memo vasi siswa agar
menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan 
sehari-hari sebagai anggota keluarga danmasyarakat (Blanchard, 2001).
Tujuh Komponen CTL
1. konstruk visme (Construc vism);
2. menemukan (Inquiry);
3. bertanya (Ques oning);
4. masyarakat Belajar (Learning Community);
5. memodelan (Modelling);
6. re eksi (Re ec on).
7. penilaian yang sebenarnya ( uthen c ssessment)

Pelaksanaan ketujuh komponen CTL di atas dapat dilakukan
dengan pembelajaran ak f dengan melibatkan ak vitas siswa secara
total. dapun model pembelajaran ak f yang banyak digunakan di
sekolah adalah Coopera ve Learning (CL). Coopera ve Learning (CL)
mengupayakan seorang peserta didik mampu membantu kepada
peserta lain, membantu teman sebayamemberikan kesempatan pada
peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu
yang bersamaan, ia menjadi nara sumber bagi teman yang lain.

Bagaimana mewujudkan pembelajaran IPS yang bermakna?
Dasar yangutamaadalahgurumampumemilihstrategi pembelajaran
danperencanaanpembelajaranIPSsecarasistema s.Kemp(1994:45)
mengiden �kasi sepuluh unsur yang perlu diperha kan dalam
memilih strategi pembelajaran. Kesepuluh unsur ini dapat dijadikan
sandaran utama khususnya bagi guru IPS dalam menetapkan strategi
pembelajaran. Kesepuluh unsur tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Kebutuhan belajar, untuk merancang suatu program pengajaran
berupa tujuan, kendala, dan prioritas yang harus diketahui.

2. Memilih pokok bahasan atau tugas untuk dilaksanakan dan
tunjukan tujuan pembeajaran yang akan dicapai.

3. Teli ciri siswa yangharusmendapatperha anselamaperencanaan
4. Tentukan isi pelajaran dan uraikan unsur tugas yang berkaitan 

dengan tujuan pembelajaran
5. Nyatakan tujuan belajar yang akan dicapai dari segi isi pelajaran 

dan unsur tugas.
6. Rancang kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang

sudah dinyatakan.
7. Pilih sejumlah media pembelajaran.
8. Rincikan pelayanan penunjang untuk mengembangkan dan

melaksanakan semua kegiatan.
9. Siapkan evaluasi hasil belajar.
10. Tentukan persiapan siswa untuk mempelajari pokok bahasan

dengan memberikan uji-awal kepada mereka.
Dengan penjelasan di atas,maka prinsippemilihan strategi sangat

tergantung dari berbagai unsur yang dirancang untuk pembelajaran.
Guru menyusun strategi pembelajaran bukan sekadar menerapkan
model, sebab belum tentu satu model cocok diterapkan untuk materi
lain, kelas atau siswa lain, dan sebagainya. Berikut ini beberapa contoh
model pembelajaran koopera f mata pelajaran IPS:
1. Model Jigsaw (Tema Menelusuri Lembah Bengawan Solo)

Langkah-langkah Pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut.
Kelompok Coopera ve (awal)
a. Siswa dibagi kedalam kelompok kecil yang beranggotakan 5

orang.
b. Siswa diberi bahan ajar/kartu tugas dan peta aliran Bengawan

Solo 
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c. Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan
bahan ajar/kartu tugas yang berbeda-beda dan memahami
informasi yang ada didalamnya.
-Kartu 1 membahas asal usul kehidupan manusia
-Kartu 2 membahas lapisan kulit bumi
-Kartu 3 membahas kebudayaan zaman purba
-Kartu 4 membahas interaksi kehidupan manusia
-Kartu 5 membahas kehidupan ekonomi

Kelompok hli
d. Masing-masing siswa yang memiliki bahan ajar/kartu tugas

yang sama berkumpul dalam satu kelompok membentuk
kelompok ahli dengan jumlah 5 kelompok.

e. Dalam kelompok ahli ini, siswa diberi tugas agar belajar
bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.

f. Semua anggota kelompok ahli harus memahami dan dapat
menyampaikan informasi tentang hasil dari tugas dan dapat
menginformasikan kepada kelompok coopera ve (awal).

Kelompok Coopera ve (awal)
g. pabila diskusi sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli

masing-masing siswa kembali kelompok coopera ve (awal).
h. Beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa

untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli.
i. pabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, secara

keseluruhan masing-masing kelompok melaporkan hasilnya
dan guru memberi klari�kasi.

j. Salah seorang siswa diminta untuk memberikan re esi
terhadap materi yang telah dipelajari.
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2. Model Numbered Heads Togerher (Tema Keragaman Bentuk
Muka Bumi)
Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut.
a. Siswa dibagi dalam 6 kelompok, se ap anggota kelompok

mendapat nomor urut 1 s.d 6, tergantung jumlah siswadalam
kelas.

b. Masing-masing kelompok diberi wacana dan tugas.
-Kelompok 1 membahas: Keragaman bentuk muka bumi,
prosespembentukandandampaknyabagi kehidupanmanusia.
-Kelompok 2 membahas: Faktor-faktor penyebab terjadinya
gempa bumi.
-Kelompok 3 membahas: Contoh jenis batuan yang ada di
lingkungan sekitar.
-Kelompok 4 membahas: Proses pelapukan dan erosi berosi.
-Kelompok 5 membahas: Contoh ketampakan hasil proses
sedimentasi.
-Kelompok 6 membahas: Dampak posi f dan nega f
tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan serta upaya
penanggulangannya.

c. Kelompokmemutuskan jawabanyangdianggappaling benar dan
memas kan se ap anggota kelompokmengetahui jawaban ini.

d. Guru mengundi/menunjuk salah satu nomor siswa untuk
melaporkan hasil kerja samamereka. (keberhasilan kelompok
ditentukan oleh salah seorang yang presentasi.

e. Tanggapan dari kelompok yang lain dan klari�kasi guru
dilanjutkan presentasi masalah lain dengan cara yang sama.

f. Siswa diminta melakukan re eksi tentang pelaksanaan
pembelajaran dan materi yang sedang dibahas.

3  Diskusi
Model diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih
individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan
mukamengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentumelalui
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cara tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat,
atau pemecahan masalah.
Jenis-jenis diskusi:
a. Whole group. Kelas merupakan suatu kelompok diskusi. Whole 

group yang ideal apabila jumlah anggota dak lebihdari 15 orang
b. Buzz group. Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa

kelompok kecil, terdiri atas 4—5 orang. Tempat diatur agar 
siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan
mudah. Diskusi diadakan di tengah pelajaran atau diakhir
pelajaran dengan maksud menajamkan kerangka bahan
pelajaran, memperjelas bahan pelajaran atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan.

c. Panel. Suatu kelompok kecil, biasanya 3—6 orang,
mendiskusikan suatu subjek tertentu, duduk dalam suatu
susunan semi melingkar, dipimpin oleh seorang moderator.
Pada suatu panel yang murni, audien dak ikut serta dalam
suatu diskusi.

d. Sundicate group. Se ap sindikat bersidang sendiri atau
membaca bahan, berdiskusi, dan menyusun laporan yang 
berupa kesimpulan sindikat. Tiap laporan dibawa ke sidang
pleno untuk didiskusikan lebih lanjut.

e. Brain Storming group. Kelompok menyumbangkan ide-
ide baru tanpa dinilai segera. Se ap anggota kelompok
mengeluarkan pendapatnya.
Contoh: Guru mengajarkan topik tentang “masalah kenakalan
remaja”. Langkah-langkah yang harus dilakukn guru apabila
menggunakan metode diskusi adalah:

1). Bentuk kelompok dengana anggota 5—7 orang, misalnya
terbentuk 5 kelompok.

2). Guru melemparkan masalah kepada siswa, bagaimana cara
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menanggulangimasalah narko ka dan obat-obatanan bio ka
(narko ka).

3. Se ap kelompok diberi kesempatan untuk merumuskan
berbagai cara untuk menanggulangi masalah tersebut.

4. Guru memberi kesempatan kepada kelompok I untuk
menyampaikan hasilnya, kemudian guru secara ak f
melempar ide tersebut untuk ditanggapi dan dilengkapi
kelompok lain.

5. Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan.
4. Inquiry (Mencari)

Inquiry adalah model yang melibatkan peran ak f siswa untuk
mencari dan menemukan sendiri jawaban dari berbagai
masalah, sehingga siswamemperoleh pengalaman-pengalaman
dan berhasil menemukan konsep melalui pengalaman tersebut.
Kompetensi dasar yang cocok untuk metode diskusi misalnya:
Berikut merupakan langkah-langkah dalam model inquiry:
a. Mengiden �kasi masalah.

Pada langkah ini gurumelakukan iden �kasimasalah. Contoh
permasalahan antara lain adalah: pembangunan gedung
semakin banyak digunakan untuk perumahan maupun
perkantoran, sebagian hutan rusak karena kebakaran dan
pencurian, hutan semakin sempit karena dimanfaatkan
untuk pembangunan.

b. Pengajuan hipotesis.
Berdasarkan permasalahan dirumuskan hipotesis. Hipotesis
adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya.
Hipotesis dirumuskan atas dasar permasalahan. Contoh
hipotesis: pembangunan gedung-gedung.

c. Pengumpulan data
Untuk menguji hipotesis dilakukan pengumpulan data. Data
yang dikumpulkan melipu : data perkembangan luas hutan
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di suatu wilayah, data kemampuan hutan lebat dan gundul
dalam menyerap air hujan, dan data tentangmanfaat resapan
air hujan dalam menyimpan air tanah.

d. Mengevaluasi buk -buk .
 Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan evaluasi. Langka-

langkah dalam kegiatan ini adalah:
1) melakukan evaluasi dengan membandingkan kejadian di
berbagai tempatmelalui studi literatur yang telahditunjukkan
guru;
2) melakukan evaluasi dengan membandingkan kejadian di
berbagai tempatmelalui studi literatur yang telahditunjukkan
guru;
3) melakukan evaluasi dengan percobaan hutan buatan;
4) membuat kesimpulan.

5. Role Playing (bermain peran)
Pada konsepmetode role playing, siswa diharapkanmemerankan
karakter (watak) yang dalam hubungan sejarah dimaksudkan
karakter dari pelaku-pelaku sejarah yang sedang dipelajari.
Metode role playing adalah salah satu bentuk dari metode
simulasi, yaitu metode mengajar dengan menirukan suatu
perbuatan atau kegiatan. Peniruan ini bersifat pura-pura, namun
dapat memperjelas materi pelajaran yang dilakukan. Metode
role playing merupakan bagian dari metode simulasi di mana
permainan peranan yang diselenggarakan dimaksudkan untuk
mengkreasikembaliperis wa-peris wamasalampau,mengkreasi
kemungkinan-kemungkinan masa depan, mengekspos kejadian-
kejadian masa kini dan sebagainya.
Contoh skenario pembelajaran dengan menggunakan metode
bermain peran adalah sebagai berikut.
Tema: Peris wa Rengasdengklok
Materi: Proses persiapan proklamasi 17 gustus 1945
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Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran
bermain peran adalah:
a. menentukan topik serta tujuan yang ingin dicapai;
b. memberikan gambaran situasi yang ingin disimulasikan,

misalnya: menjelaskan dengan menggunakan media kondisi
poli k Indonesia pasca kekalahan Jepang dengan Sekutu,
Sukarno dan Ha a dipnggil pemerintah Jepang ke Vietnam,
para pemuda berkumpul untuk membicarakan proklamasi
kemerdekaan;

c. membentuk kelompokdanmenentukanperanmasing-masing;
d. menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi;
e. melaksanakan simulasi;
f. melakukan penilaian;
g. membut kesimpulan.

6. c ve Debate (Metode debat ak f)
Debat merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan
keseharian siswa. Sebagian besar manusia pada dasarnya
menyukai debat, mengingat individu selalu memiliki perbedaan
pikiran dengan individu lain. Penggunakan metode debat sangat
memungkinkan dalam pembelajaran IPS, selama guru mampu
membuatsekenariodanmemberikansuasanayangmemungkinkan
untuk melakukan debat secara posi f. Dengan metode ini
diharapkan guru dapat mengembangkan ketrampilan kogni f,
afek f, dan psikomotorik siswa. Dalam debat ak f, memungkinkan
seluruh siswa berpar sipasi dalam kegiatan pembelajaran.
Langkah-langkah debat ak f:
a. Berilah bahan kajian kepada siswa sesuai dengan topik

pembelajaran. Misalnya topik mengenai Indonesia pada
masa Orde Baru dan masa Reformasi. Tunjukkan buku-buku
yang seharusnya dibaca siswa, dapat pula kliping majalah
atau ar kel surat kabar.
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b. Berilah tugas kepada siswa secra individual atau kelompok
mengenai topik tersebut, dapat dilakukan di sekolah atau
tugas di luar pembelajaran tatap muka. Contoh tugas: Se ap
kelompok diminta untuk mendiskusikan kondisi poli k dan
ekonomi pada masa orde baru dan reformsi.

c. Lakukan debat di kelas dengan skenario seper dijelaskan
pada poin berikutnya!.

d. Kembangkan sebuah pernyataan kontroversial berhubungan
dengan topik pembelajaran.
Contoh: Pemerintah Indonesia masa reformasi telah
berhasil memberantas korupsi, kolusi, dan nepo sme
(dapat digunakan untuk topik berkaitan dengan Indonesia
masa Orde Baru dan Reformasi, baik berhubungan dengan
sosiologi, sejarah, poli k, ekonomi, dan geogra�)

e. Membentuk dua kelompok, satu kelompok disebut kelompok
pro dan yang satu sebagai kelompok kontra. Misalnya
kelompok pro ada 18 siswa, kelompok kontra 18 siswa.

f. Gurukemudianmembagi lagi kedua kelompok tersebutdalam
subkelompok. Misalnya masing-masing dibagi lagi menjadi
3 subkelompok. Dengan demikian kelompok pro memiliki 3
kelompok, kelompok kontra memiliki ga kelompok.

g. Berikan waktu sekitar 15 menit kepada masing-masing
kelompok untuk mencari argumen yang mendukung masing-
masing posisi. Misalnya kelompok yang kontra akan mencari
argumen kegagalan-kegagalan pemerintah reformasi dalam
membersihkan KKN, sedangkan kelompok pro akan mencari
berbagai argumen keberhasilan pemberantasan pemerintah
Reformasi dalam memberantas KKN.

h. Se ap subkelompok menunjuk juru bicaranya masing-
masing. Dengan demikian kelompok pro dan kontra masing-
masing memiliki 3 juru bicara.
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i. turlah posisi tempat duduk yang saling berhadapan, dengan
menempatkan ke ga juru bicasa pada posisi paling depan.

j. Mulailahmelaksanakandebatak f,dengangurusebagaimoderator
sekaligus sebagai penilai. pabila pembelajaranmenerapkan team 
teaching, maka guru dapat membagi diri dengan melaksanakan
tugasmoderator, penilai, secarasendiri-sendiri.

k. Selama ke ga juru bicara melaksanakan debat, siswa
yang dak menjadi juru bicara bertugas membuat resume
pelaksanaan debat untuk memas kan bahwa seluruh siswa
ak f. Pendukung juga diarahkan memberikan mo vasi
kepada ga juru bicaranya dengan memberikan aplaus atau
tepuk tangan. Guru harus tetap mengontrol agar debat
berjalan dengan baik.

l. Setelah debat selesai, guru kemudian mengatur tempat
duduk siswa agar bercampur antara kelompok pro dan kontra.
Maksudnya untuk menetralisirkan kontroversi yang baru 
dilakukan. Guru dapat melemparkan pertanyaan-pertanyaan
yang sifatnya re ek f. Kemudian guru melakukan kesimpulan
hasildebattersebut.Guruperlumenekankanargumen-argumen
yang benar, danmeluruskan argumen yang kurang tepat.

m. Dalam debat ak f guru dak perlu menyebutkan bahwa
kelompok pro adalah pemenang debat. Untuk memberikan
penghargaanguruharus membuat kriteria kompe si.Misalnya
memberikan hadiah kepada kelompok paling favorit dengan
kriteria: argumentasi didasarkan data, anggota kelompok
mendukung ak f, sikap dalam debat, dan sebagainya.

n. Untukmelakukan variasi, guru dapat melemparkan beberapa
pernyataan kontroversi dalam pelaksanaan debat, tanpa
harus melakukan diskusi kelompok lagi. Dengan debat
beberapa kali, diusahakan juru bicara bergan se ap sesi.
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o. Ke ka debat berlangsung, guru dapat berfungsi sebagai
moderator sekaligus menilai jalannya debat.

p. Apabila dilakukan dengan team teaching, guru dapat 
membagi sebagai penilai dan sebagai moderator.

E. Pengembangan Media Pembelajaran IPS
Peter Sheal membuat kerucut pengalaman belajar yang sangat

kita kenal:

Gambar 4.1. Kerucut Pengalaman Belajar
Menurut Gerlach (1980:21), “ medium, broadly conceived,

is any person, material, as event that establishes condi ons which
enable the leaner to acquire knowledge, skills, and a tudes.”
In tujuan penggunaan media adalah untuk membantu proses
pembelajaran agar lebih efek f dan e�sien.

Rumampunk (1988:12—13) menegaskan beberapa kegunaan
media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.
1. Membangkitkan mo vasi

Ke ka guru menampilkan gambar Masjid Is qlal Jakarta atau
masjid bangunan sekarang, masjid Demak,MenaraMasjid Kudus,
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Pura Taman yun, dan Candi Jago. Tanpa guru menjelaskan
tentang gambar-gambar tersebut, pas akan muncul rasa
penasaran siswa untukmengkaji mengapa ada bangunan menara
masjid mirip candi dan pura (Menara Masjid Kudus) Inilah salah
satu manfaat media sebagai sumber mo vasi siswa.

2. Membuat konsep abstrak menjadi konkret
Menjelaskan tentang kondisi perkampungan kumuh di suatu
kota kepada anak didik di perdesaan, tentu dak mudah hanya
dengan kata-kata. Sebab peserta didik yang belum pernah pergi
ke kota sulit membayangkan bagaimana keadaan masyarakat di
kota, walaupun bapak-ibu menjelaskan panjang lebar.

3. Mengatasai batas-batas ruang kelas
Dengan mengunjungi langsung ke lokasi atau objek pembelajaran,
maka kita telah mendekatkan siswa pada kebutuhan belajar siswa.

4. Mengatasi perbedaan pengalaman murid
Ke ka mengajarkan pelabuhan sebagai penyebarangan,
kemungkinan ada siswa yang belum pernah naik perahu, atau
belum pernah melihat dalam tayangan televisi maupun foto.
Dengan media yang ditampilkan, kemungkinan adanya siswa
yang belum memiliki pengalaman tersebut dapat tertutupi.

5. Menyajikan informasi belajar secara konsisten
Ke ka menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, proses
perubahan angin, atau stra �kasi sosial melalui ceramah, pas
berbeda dari satu kelas dengan kelas lainnya. Kadang justru
ada hal pen ng yang lupa dak tersampaikan. Dengan media
pembelajaran, guru akan yakin bahwamuatan utama satu kelas
dengan kelas lainnya akan lebih imbang.

6. Menyajikan pesan secara serempak
Untuk sekolah yang telah memiliki peralatan lengkap, guru
dapat memberikan perintah dan memantau kegiatan siswa di
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dalam kelas hanya dari satu ruangan.
7. Menyajikan peris wa yang telah lewat
8. Memusatkan perha an

Media yang disusun sistema s dan komunika f dapat menarik
perha an siswa untuk fokus dalam pembelajaran.

9. Mengatasi objek yang kompleks
Sering informasi pen ng dak terekam oleh siswa karena
keterbatasan panca indra manusia. Dengan merekam
menggunakan video, kemudian diputar di dalam kelas, maka
kekurangan di atas dapat ditutupi.

10. Mengatasi penampilan objek yang terlalu cepat atau lambat,
besar atau kecil
Gambar, foto, �lm merupakan media yang dapat diperbesar,
diperkecil, dan untuk �lm dapat diperlambat. Bagaimana
mungkin siswamampumelihat bumi tanpamenggunakan globe
atau teropong?
Terdapat berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam

pembelajaran seper ; s ll pictures (gambar diam); audio recording; 
mo onpictures;television;RealThings,simula on,models, programmed
and computer- assisted instruc on (Gerlach, 1980:247—250). Dalam
memilih media, perlu memperha kan hal-hal pen ng sepe apa pesan
yang akan disampaikan, bagaimana pesan disampaikan, bagaimana ciri-
ciri materi pelajaran (afek f, psikomotorik, atau kogni f), per mbangan
jumlahsiswa,kemampuanproduksi,danmerencanakanpengembangan
dan produksi media tersebut Pembelajaran IPS memiliki kesempatan
sangat luasuntukmengembangkanmediapembelajaran. Sesuai dengan
konteks pembelajaran dan metode pembelajaran IPS idealnya media
yang digunakanpun bukan sekadar penyampai informasi. Lebih dari itu,
media diharapkanmampumenumbuhkanmo vasi dan simpa peserta
didik untuk mengembangkan keterampilan sosial. Media pembelajaran
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IPS bukan sekadarmembantumateri kogni f, tetapi sekaligus bertujuan
mengembangkan afek f dan psikomotorik peserta didik. Bagaimana
caranya?

Semua kegiatan pembelajaran yang efek f mempersyaratkan
perencanaan yang cermat. Demikian juga mengajar dengan
menggunakan media tentu saja dak terkecuali. Untuk mengkaji
bagaimana gurumerencanakan secara sistema s untukmenggunakan
mediasecaraefek f ini,Heinich,Molenda,danRussel (1982)menyusun
suatu model prosedural yang diberi nama akronim “ SSURE”. Model
yang diakronimkan dengan SSURE itu melipu 6 langkah dalam
perencanaan sistema s untuk penggunaan media, yaitu: Analize 
Learner Characteris cs, State Objec ves, Select, Modify Or Design
Materials, U lizeMaterials, Require Learner Response, dan Evaluate.

Perbedaan karakteris k peserta didik ngkat pada pendidikan
dasar dan menengah menuntut jenis media yang digunakan.
Beberapa contoh media pembelajaran yang mudah dikembangkan
dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial.
1. Gambar diam

Gra�k, chart (kartu), peta, diagram, poster, komik, foto, lukisan,
adalah contoh-contoh yang termasuk gambar diam. Media ini
merupakanmedia yang sangat mudah dikembangkan oleh guru.

2. Rekaman suara
Misalnya rekaman percakapan Bahasa Inggris, rekaman pidato
Bung Tomo ke ka menggelorakan rakyat Surabaya dalam
melawan Sekutu, dan sebagainya.

3. Televisi
Televisi termasuk dalam kategori media audio visual. Guru
dapat menggunakan televisi pada siaran terbuka (broadcast),  
televisi siaran tertutup/CCTV (Closed Circuit Television), maupun
VTR (Video Tape Recorder) yang saat ini telah dikembangkan
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melalui VCD (Video Compact Disk).
4. Benda sli (Real things)

Guru dapat mengumpulkan berbagai benda seper tanaman,
zat kimia, bebatuan, senjata, alat kesehatan, sebagai media
pembelajaran. Guru juga dapat mengundang pelaku sejarah,
hakim, jaksa, psikolog, polisi, untuk belajar dalam ruangan kelas.
Benda-benda asli atau orang inilah yang disebut real things.
Dalam real things guru jugadapatmenggunakansimulasi sebagai
media pembelajaran. Simulasi dapat berupa bentuk bermain
peran (role playing) atau melihat kejadian secara langsung
seper persidangan, debat calon bupa , dan sebagainya.

5. Model
Model merupakan benda ruan yang disajikan mirip atau
menyerupai benda asli yang dapat digunakan sebagai media
pembelajaran.Globe,miniatur candi,miniatur persidangan, lapisan
tanah, atau benda-benda kecil yang diperbesar seper kuman.

6. Laboratorium
Laboratorium dapat bersifat dalam ruangan (indoor) dapat pula
di luar ruangan (out door). Pembelajaran sangat memerlukan
laboratorium di luar ruangan. Selama ini, banyak media
ini tersedia di berbagai lingkungan peserta didik. Sayang
pemanfaatnnya belum op mal untuk pembelajaran.

7. Mo on Pictures
Mo on picture adalah seperangkat gambar diam, yang biasanya
berukuran 8–16 mm, yang dapat ditayangkan secara sederhana
dan mudah. Pada masa lalu, untuk menghasilkan mo on
picture, kita harus merekam menggunakan �lm. Pada masa
sekarang, penggunaan kamera digital sangat membantu dalam
menghasilkanmo on picture.

8. Programmed and computer-assisted instruc on (pengajaran



216 S U P R D I

terprogram dan pengajaran dengan bantuan komputer)
Kemajuan teknologi yang luar biasa abad XXI menjadikan
komputer dak hanya sebagai perangkat kerja, tetapi sara
komunikasi yang sangatampuh.Kesulitangurumenghadirkan real 
things pelaku sejarah ke dalam kelas, dapat dihadirkan melalui
komputer. Dengan teknologi internet, siswa dapat berbincang-
bincang langsung dengan tokoh yang berada di luar negeri.

F. Pengembangan Penilaian Pembelajaran IPS
Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Mengapa
perkembangan siswa perlu diketahui? gar guru dapat memas kan
bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Penilaian
merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis
dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara
sistema s dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang
bermakna dalam pengambilan keputusan untuk menentukan ngkat
keberhasilanpencapaiankompetensiyangtelahditentukan. dapunyang
dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuhuntuk
memperoleh informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan
pembelajaranyangdilakukanoleh siswa. da beberapa teknik yangdapat
dilakukan dalam rangka melaksanakan penilaian ini, yang secara garis
besardapatdikelompokanmenjadiduayaituteknik tesdantekniknontes.
1. Tes

Tes merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui
pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah. da
dua bentuk soal tes tertulis, yaitu:
a. memilih jawaban, dalam pilihan ganda, dua pilihan (benar-

salah, ya- dak), menjodohkan, dan sebab-akibat;
b. uraian, dibedakan menjadi urian singkat, dan uraian bebas.
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2. Non Tes.
Penilaian proses menggunakan nontes dapat dilakukan dengan
teknik atau cara penilaian Unjuk Kerja (performance), dan
penilaian sikap yang melipu sikap terhadap mata pelajaran,
terhadap proses, terhadap nilai/norma, dan sikap terhadap
guru. Sedangkan penilaian sikap dapat dilakukan dengan
beberapa cara/teknik, yaitu pengamatan/observasi perilaku
siswa, pertanyaan langsung, dan  laporan pribadi

G. Beberapa  Permasalahan PIPS pada Pendidikan Dasar dan Menegah
Pengembangan kurikulum PIPS untuk sekolah dasar telah cukup

lama dikembangkan. Format sistemnya lebih matang dibandingkan
kurikulum PIPS untuk ngkat SMP. Hanya saja masih terdapat
beberapa permasalahan kurikulum PIPS di SD, di antaranya adalah;
Pertama, bahwa pendekatan proses yang menjadi salah satu acuan
kurikulumPIPS di SDmasih kering. Terutama untukSD-SDyang sangat
jauh komunikasinya dengan sekolah-sekolah lainnya, pelaksanaan
kurikulum kadang stagnan (jalan di tempat). Hal ini mengingat
besarnya jumlah SD yang jauh dari jangkauan komunikasi ideal.

Kedua,masihbanyakpersepsibahwaPIPSsebagai pelajaranyang dak
terlalupen ng, atau kadang disepelekan karena terlalumudah,menggiring
pembelajaran IPS hanya menekankan aspek kogni f. spek afek f dan
psikomotorik jarang dijadikan parameter secara lebih tegas. Ke ga, bahwa
pembelajaran IPS pada ngkat SD belum begitu besar peranannya secara
realita sebagai problem solvingdalamkehidupan sehari-hari.

Untukwaktu kedepan, terdapat karakteris k yangmembedakan
PIPS pada siswa SMP dan SM . Pada masa sebelumnya, bahwa di
SMP mata pelajaran IPS masih bersifat mono-disipliner, di mana
terdapat mata pelajaran Sejarah, Geogra�, dan Ekonomi, seper
halnya di SM . Sejak dikembangkan kurikulum (uji coba) tahun
2004 (KBK) dan Kurikulum tahun 2006 (KTSP) PIPS untuk SMP telah
menyatukan seluruh ilmu-ilmu sosial dalam mata pelajaran IPS.
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KurikulumBerbasis Kompetensi telahmenyusunmatapelajaran IPS
SMPdalamsatubidangstudi.Namundemikianmasihterdapatbeberapa
permasalahan berkaitan dengan konsep dan implementasi kurikulum
IPS untuk SMP. Pertama, bahwa walaupun kurikulum IPS tersusun
secara integral, tetapi belummenonjolkan sebagai sebuah pendekatan
inter- dan transdisiplin. Fenomena ini kadang terjadi ‘penerjemahan’
yang berbeda antar guru. Kedua, sulitnyamembuat kelas berkolaborasi,
terutama koordinasi waktu dan tenaga, sehingga guru akan memilih
pembelajaran separated, sesuai dengan bidang studinya sendiri-
sendiri. Ke ga, bahwa pendekatan trans- dan inter-disiplin PIPS di SMP
dikhawa rkan hanya sebagai formalitas kurikulum, yang hanya terlihat
dalam pelaporan dan penilaian akhir yang menggabungkan ga bidang
studi. Keempat, rendahnya mo vasi guru untuk melakukan perubahan
dan pembaruan dalam pengajaran, sehingga mereka cenderung
monoton melakukan yang biasanya mereka lakukan. Implikasinya
bahwa IPS menjadi mata pelajaran yang kurang dimina , atau disukai
karena terkesan sebagai mata pelajaran hafalan.

Kurikulum PIPS di SM telah menerapkan konsep kurikulum
monodisiplin, kecuali PKN. Untuk sekolah yang melakukan penjurusan
IP dan IPS, bahkan telah memasukkan beberapamata pelajaran seper
Ilmu Poli k, Hukum, dan Tata Negara. Kurikulum IPS untuk SM memang
sudahmempersiapkan siswa untukmenjadi akademisi.Namundemikian,
masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan kurikulum
PIPSdi SM . Pertama, terjadinyaperbedaanantaraSM -SM umumdan
SMK, sementarabelumterdapatkonsepPIPSyangmantap. Kedua,bahwa
PIPS di SM /SMK masih mengedepankan aspek kogni f, fenomena ini
berangkat darimunculnya pragma sme pendidikan.

Ke ga,bahwamunculnyapenjurusan IP dan IPSdi SM ternyata
dak berpengaruh signi�kan dalam pembelajaran IPS di perguruan
nggi. Bahkan sering lulusan IP mempunyai kelebihan-kelebihan di
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PT ke ka mereka masuk jurusan ilmu-ilmu sosial. Keempat, bahwa
PIPS di SM /SMK belummampu secara signi�kan menjadi pegangan
problem solver para siswa.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan kurikulum PIPS pada
Dikdasmen, maka perlu diperha kan beberapa rekomendasi untuk
penyempurnaan kurikulum. Pertama, bahwa kurikulum PIPS harus
mengacupadakebutuhan saat inidan jauhyangakandatang. Siswa harus
diajak untuk menjadi problem solver masalah-masalah masa kini, dan
an sipa f pada permasalahan-permasalahan mendatang. Seper dalam
bukunya Jamus Beane (1986) Curriculum Planing and Development, 
yang menekankan perlunya membuat es masi fenomena yang akan
datang, dengan berpijak pada fenomenamasa lalu dan saat ini.

Kedua, bahwa eksistensi PIPS Dikdasmen dak terlepas dari
PerguruanTinggi,pemerintah,danmasyarakat.Untukitu,perlumembuat
jaringan yang sinergis guna membangun kurikulum yang eksibel.
Op malisasi kurikulum IPS Berbasis Sekolah perlu dikembangkan
sebagai salah satu jawaban fenomena ini. Ke ga,  perubahan kurikulum 
IPS dak dilakukan secara tambal-sulam, melainkan lebih bersifat
holis k interdisipliner, dan berorientasi pada ‘func onal knowledge’
dan aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama.
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