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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a. Hakikat Kurikulum 

Sebagaimana dinyatakan Doll (dalam Oliva, 1982:7) kurikulum 

adalah : … the formal and informal content and process by which learner 

gain knowidge and understanding, developed skill. And alter attitudes, 

appreciantions, and values under the auspices of that school (…kegiatan 

dan proses formal dan nonformal dalam siswa memperoleh ilmu 

pengetahuan, keahlian yang berkembang, sikap yang berubah, apresiasi, 

dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah). 

Berbeda dengan pernyataan di atas, Oliver berpendapat 

sebagaimana dikutip oleh Oliva (1982: 7-8) bahwa kurikulum disamakan 

dengan program pendidikan, dan membaginya ke dalam empat elemen 

dasar, yaitu: (1) program studi, (2) program pengalaman, (3) program 

pelayanan, dan (4) kurikulum tersembunyi. Menurut Oliver, kurikulum 

tersembunyi merupakan nilai-nilai yang diajukan sekolah, perhatian dari 

guru, tingkat antusiasme para guru dan iklim fisik serta sosial di sekolah. 

Senada dengan pendapat di atas, Hamalik (1990:32) menyatakan 

bahwa kurikulum adalah suatu alat yang amat penting dalam rangka 

merealisasi dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dalam arti luas 

kurikulum dapat diartikan sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa, baik 

dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. 
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Kurikulum adalah prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur bagi 

perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan suatu rancang 

bangun suatu program pendidikan. Telaah dan kajian kurikulum 

mencakup rancang bangun silabus (seleksi dan penggolongan isi), dan 

metodologi (pemilihan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan pembelajaran) 

(Nunan dalam Tarigan, 1992:6). 

Sementara itu, Sudjana (2002:5) menyatakan bahwa kurikulum 
adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar 
yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan 
kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di 
bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan/ 
perkembangan pribadi dan kompetensi anak didik. 
 
Dari pengertian di atas ada dua hal yang tersirat di dalamnya. 

Pertama adalah adanya program/rencana/atau harapkan/keinginan dan 

yang kedua adalah pengalaman belajar wujud pengalaman nyata/praktek 

nyata. Namun demikian kurikulum haruslah direncanakan sehingga 

pengaruhnya terhadap siswa benar-benar dapat diamati dan diukur 

hasilnya. Adapun hasil-hasil belajar tersebut haruslah sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang dianut oleh masyarakat relevan dengan kebutuhan 

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat sesuai dengan tuntutan 

minat, kebutuhan, dan kemampuan para siswa sendiri, serta sejalan 

dengan proses belajar para siswa yang menempuh kegiatan-kegiatan 

kurikulum. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

kurikulum merupakan seperangkat pelajaran yang harus diberikan kepada 

siswa dengan metode tertentu dan pengalaman belajar yang relevan 

dengan tujuan pembelajaran di bawah tanggung jawab sekolah. 
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Kurikulum merupakan keseluruhan hasil belajar yang direncanakan dan 

di bawah tanggung jawab sekolah. Tujuan pembelajaran tersebut telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Kurikulum yang diikuti oleh kalangan pendidikan kita diartikan 

sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah” (Muslich, 1994:2). Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tampaknya mengikuti pengertian ini. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang hakikat KTSP ini, 

uraian lebih lanjut akan membahas tentang kurikulum yang dimaksudkan 

itu. 

b. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Pengertian kurikulum menurut Mulyasa (2006:20) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Penyusunan KTSP ini dengan memperhatikan dan 

berdasarkan Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Nasional Pendidikan (BSNP). 

Sedangkan Muslich (2008:17) menyatakan bahwa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum 2004 (KBK) adalah Kurikulum Operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan. 

Pengertian Kurikulum menurut anonim (2008:3) adalah KTSP 

dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau 
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Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dibawah koordinasi dan supervisi 

Dinas Pendidikan. 

Dari pengertian di atas ada dua hal yang terseirat didalamnya. 

Pertama adalah adanya program/rencana atau harapan/keinginan, dan 

yang kedua adalah pengalaman belajar atau pengalaman nyata/praktek 

nyata. Namun demikian, kurikulum haruslah direncanakan sehingga 

pengaruhnya terhadap siswa benar-benar dapat diamati dan diukur 

hasilnya. Adapun hasil-hasil belajar tersebut haruslah sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diinginkan, sejalan dengan nilai-nilai dianut oleh 

masyarakat, relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat, sesuai dengan tuntutan minat, kebutuhan, dan kemampuan 

para siswa sendiri, serta sejalan dengan proses belajar siswa yang 

menempuh kegiatan-kegiatan kurikulumm. 

Secara operasional, kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan dikenal dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Variabel KTSP meliputi tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan kalender pendidikan dan silabus. Silabus merupakan rencana 

pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu 

yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar. 
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c. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki empat 

karakteristik yakni (1) berorientasi pada disiplin ilmu, (2) berorientasi 

pada pengembangan individu, (3) mengakses kepentingan daerah, dan (4) 

merupakan kurikulum teknologis. 

Sanjaya (2008: 130-131) menjelaskan bahwa KTSP memiliki 
karakteristik sebagai berikut. 
a. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. 

Hal ini dapat dilihat dari struktur program yang memuat 
sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. 
Keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa 
menguasai materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sistem 
kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi 
pelajaran. 

b. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada 
pengembanangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip 
pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk 
mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui 
berbagai pendekatan, dan juga kurikulum ini menekankan 
kepada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. 

c. KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah, 
hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP yakni berpusat 
pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 
peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, maka KTSP 
adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. 

d. KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat 
dari adanya standar kompetensi, kompetensi dasar yang 
kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni 
sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. 

 
Dilihat dari karakteristik di atas, KTSP adalah kurikulum yang 

memuat semua unsur desain kurikulum. Namun demikian, walaupun 

semua unsur desain mewarnai KTSP, akan tetapi desain KTSP sebagai 

desain kurikulum yang berorientasi pada pengembangan disiplin ilmu 

atau desain kurikulum Subjek Akademis tampak lebih domainan. 
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Dalam pembelajaran KTSP, posisi guru amat setral. Guru memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan kompetensi berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus, memilih 

strategi serta materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa 

dan situasi lingkungan, serta menentukan sistem penilaian yang tepat 

untuk mengukur kemampuan siswa. 

Sementara itu menurut pendapat Mc. Ashan 1981 (dalam Sriyatmi,  

2007:37) menjelaskan bahwa: “Competency is a knowledge skills, and 

abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his 

or her being to the exent e or she can statisfactory perfor particular 

cognitive, and psyhomoator behavior”. (Kompetensi adalah pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya). 

Ukuran keberhasilan KTSP dilihat dari proses dan pengalaman 

belajar yang diperoleh siswa. Keseluruhan proses dan pengalaman belajar 

itu harus terwakili oleh butir soal yang dikembangkan dari indicator. 

Disinilah sentralnya peran guru dalam mengimplementasikan KTSP 

dalam pembelajaran, termasuk juga pembelajaran menulis di kelas 

Sekolah Dasar.                              

2. Pengetahuan Guru tentang KTSP 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahun dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

diketahui dan merupakan khasanah mental yang langsung atau tidak 
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langsung turut memperkaya kehidupan manusia, demikian menurut  

Suriasumantri (1990: 104). Sjamasuri (1989: 2-3) menyatakan bahwa 

pengetahuan adalah apa yang kita ketahui tentang alam lingkungan kita 

sebagai hasil dari terjadinya kontak atau interaksi dengan alam 

lingkungan melalui alat-alat indera kita. Pengetahuan yang diperoleh 

dengan cara demikian disebut pengetahuan pengalaman atau pengetahuan 

empins atau pengetahuan aposteriori. Sementara itu pengetahuan yang 

diperoleh melalui proses berpikir dengan cara memeras otak semata-mata 

disebut pengetahuan rasional atau pengetahuan apriori. 

Pengetahuan mencakupi wilayah atau kawasan yang relatif luas, 

menurut Pollock, seperti dikutip oleh Sjamsuri (1989: 15-16) wilayah 

pengetahuan itu ada lima, yaitu (1) pengetahuan persepsi, yakni 

pengetahuan yang diperoleh manusia dengan cara mengadakan kontak 

langsung dengan alam melalui alat-alat inderanya; (2) pengetahuan 

apriori, yakni pengetahuan yang diperoleh manusia tanpa mengadakan 

kontak langsung dengan alam atau pengetahuan tanpa dasar pengalaman 

melainkan hanya didasarkan kepada penalaran manusia; (3) pengetahuan 

moral, yakni pengetahun yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan 

moral; (4) ingatan (memory) yakni sesuatu yang dapat dianggap sebagai 

sumber pengetahuan sekaligus sebagai bagian yang amat penting dalam 

proses penalaran; dan (5) induksi, yakni pengetahuan yang diperoleh 

dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan. 

Dilihat dari sifat dan cara penerapannya. Piaet sebagaimana dikutip 

Good dan Brophy (1990: 125-126) membedakan pengetahuan ke dalam 

dua kategori : (1) pengetahuan flugratif, yakni “pengetahuan tentang apa” 
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(know that) atau pengetahuan deklaratif, proposisional, atau teoritis; dan 

(2) pengetahuan operatif, yakni “pengetahuan tentang bagaimana” (know 

how), atau pengetahuan prosedur atau praktis. Pengetahuan figuratif atau 

pengetahuan deklaratif ialah pengetahuan mengenai informasi faktual; 

yang berupa konsep dan fakta dan oleh karenanya bersifat normatif. 

Sementara itu, pengetahuan operatif atau pengetahuan prosedural ialah 

pengetahuan yang berkenaan dengan kecakapan atau ketrampilan 

perbuatan fisik-jasmaniah. 

Romiszowski (1981: 241) menyatakan bahwa sebagai gudang 
informasi pikiran seseorang, pengetahuan dapat dibedakan atas 
pengetahuan yang bersifat faktual dapat berupa : (a) pengetahuan 
tentang fakta, objek, peristiwa atau orang (b) pengetahuan tentang 
apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu atau pengetahuan 
tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu atau 
pengetahuan tentang prosedur. 
 
Sementara itu, pengetahuan yang bersifat konseptual dapat berupa : 

(a) konsep yang spesifik atau sekelompok konsep, dan (b) prinsip yang 

menghubungkan konsep atau fakta. Ringkasnya, pengetahuan itu meliputi 

fakta, prosedur, konsep, prinsip dan data yang merupakan kenyataan dan 

menjadi bahan baku untuk berpikir. 

Bloom (1981: 62-77) memposisikan pengetahuan sebagai perilaku 

kognitif tingkat awal dalam domain kognitif hasil belajar yang mengarah 

pada ingatan. Perilaku kognitif di atasnya secara berturut-turut adalah 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lebih lanjut Bloom 

menyatakan bahwa sebagai perilaku kognitif tingkat awal yang 

ditekankan pada proses mengingat pengetahuan dapat berupa simbol-

simbol verbal, atribut, sifat, hubungan dan fakta yang dapat diingat dan 
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dikenal kembali. Berkaitan dengan itu, pengetahuan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

Pertama, pengetahuan yang bersifat khusus yang meliputi : (1) 

terminologi, yakni pengetahuan tentang istilah dan konsep, dan (2) fakta, 

yakni pengetahuan tentang kejadian, orang, sumber informasi dan lain-

lain. 

Kedua, pengetahuan sebagai metode yang berkaitan dengan hal-hal 

yang bersifat khusus yang meliputi : (1) konvensi atau kaidah yakni 

pengetahuan tentang aturan-aturan umum, etiket dan kebiasaan, (2) urutan 

dan kecenderungan, yakni pengetahuan tentang proses dan gerakan dari 

suatu fenomena yang berkaitan dengan waktu, (3) klasifikasi dan 

kategori, yakni pengetahuan tentang kelas, kelompok, bagian dan 

susunan, (4) kriteria yakni pengetahuan tentang kriteria dimana fakta, 

prinsip, opini, dan kewajiban diuji dan dinilai, dan (5) metodologi, yakni 

pengetahuan tentang metode, tehnik, dan prosedur untuk suatu pekerjaan. 

Ketiga ialah pengetahuan yang bersifat universal dan abstraksi, yang 

meliputi : (1) prinsip dan generalisasi, yakni pengetahuan tentang 

abstraksi khusus yang disarikan dari pengamatan gejala, serta (2) teori 

dan struktur, yakni pengetahuan tentang tubuh dari suatu prinsip dan 

generalisasi yang menunjukkan keterkaitan antarunsur dari suatu 

fenomena yang kompleks. Sementara itu, Plato (1998) 

(http://www.philosophyucdavis.edu/phil102/plato.ht,) memandang 

pengetahuan sebagai keyakinan seseorang akan sesuatu hal. Apabila 

seseorang mengetahuai sesuatu, maka orang tersebut akan menyakininya 



 19

dan bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Dengan demikian keyakinan 

merupakan unsur pendorong timbulnya suatu tindakan. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

adalah segala sesuatu yang diketahui dan merupakan khazanah mental 

untuk memperluas wawasan orang (dalam hal ini guru). 

b. Hakikat Pengetahuan Guru tentang KTSP 

Mengacu pada pengertian KTSP di atas, maka yang dimaksudkan 

dengan pengetahuan guru terhadap KTSP adalah segala sesuatu yang 

diketahui guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan KTSP. Hal-hal yang 

diketahui oleh guru tersebut merupakan khazanah mental untuk 

memperluas dan memperdalam pengertiannya tentang KTSP yang 

diketahuinya sehingga dengan pengetahuannya itu akan mempengaruhi 

guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran di Kelas. 

Pengetahuan guru terhadap KTSP tersebut sangat berperan penting 

dalam mengarahkan guru melaksanakan tugas dan profesinya, yaitu 

mengajar dan medidik. Guru yang mempunyai pengetahuan secara 

memadai tentang KTSP tersebut, sangat dimungkinkan akan mampu 

membuat persiapan mengajar atau rencana pembelajaran yang sesuai 

dengan tuntutan dan isi kurikulum, mampu melaksanakan penilaian 

proses maupun hasil belajar yang dicapai siswa secara tepat; mampu 

merancang dan menentukan bahan atau materi ajar yang cocok dengan 

kondisi dan kebutuhan siswa; mampu menggunakan pendekatan, metode, 
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dan strategi yang beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran; mampu 

menggunakan media pembelajaran yang variatif dan inovatif. 

Pengetahuan guru terhadap KTSP akan berpengaruh terhadap semua 

pikiran, sikap dan tingkah laku mengajar. Terkait dengan tujuan 

pembelajaran, guru yang berpengetahuan luas tentang kurikulum yang 

berlaku, akan cerdas dan tanggap dalam mengarahkan peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan 

pembelajaran dalam KTSP tertuang dalam bentuk standar kompetensi 

yang dijabarkan dalam kompetensi dasar dan selanjutnya diuraikan lagi 

dalam indikator-indikator. Tanpa pengetahuan yang baik terhadap KTSP 

dapat dipastikan kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai siswa tidak 

bisa diraih dengan baik. 

Dikatakan oleh Mulyasa (2003: 147) bahwa guru merupakan faktor 

yang paling dalam pendidikan karena baik buruknya suatu kurikulum 

pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Nana Syaodih 

(dalam Mulyasa, 2003: 147) menyatakan bahwa betapapun bagusnya 

suatu kurikulum (offsial), tetapi hasilnya sangat bergantung pada apa 

yang dilakukan oleh guru dan uga murid dalam kelas (aktual). Dengan 

demikian, guru memegang peranan penting baik dalam penyusunan 

maupun pelaksanaan kurikulum agar apa yang diamanatkan kurikulum 

dapat tercapai dengan baik. 

Bagi guru, KTSP berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun 

dan mengorganisaiskan pembelajaran. Tanpa pengetahuan yang cermat 

dan mendalam tentang KTSP, guru tidak akan dapat bekerja dengan 
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terarah. Dalam KTSP tersebut tertera standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, dan materi pokok, bagaimana cara penyelenggaraan 

proses belajar mengajar serta metode yang digunakan. Jadi, bila guru 

tidak memiliki pengetahuan yang sahih terhadap KTSP guru tidak 

mungkin dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah 

diarahkan oleh kurikulum. Misalnya guru harus mampu memahami betul 

tentang standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 

Karena dengan pemahaman tentang hal ini ia akan mampu membawa 

siswa ke arah pencapaian kemampuan tersebut. Selain itu dalam hal 

materi ia diharapkan mampu mencari, menyeleksi dan mengembangkan 

materi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Tentang metode 

ia pun harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang 

beragam/bervariasi agar siswa senantiasa tertarik pada pembelajaran yang 

dilakukannya. Dalam menentukan sumber dan evaluasi untuk mengecek 

apakah kompetensi dasar yang dirumuskan telah tercapai. Tanpa 

pengetahuan yang mantap dan benar tentang KTSP niscaya semua upaya-

upaya yang disebutkan di atas tidak akan dapat direalisasi dengan baik. 

3. Pengelolaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial seperti : sosiolagi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas 

dasar realita dan fenomena sosial yang mewujutkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, 



 22

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi 

sosial itu merupakan bagian dari kurikulum dari isi materi cabang-cabang 

ilmu-ilmu sosial : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antrogologi, filsafat, dan psikologi sosial (Soehendro,2007:3). 

Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang 

memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi 

memberikankan wawasan yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa 

dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komperatif yang 

berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, strutur sosial, aktifitas-

aktifitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekpresi dan spiritual, 

teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu 

politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan 

pada aktifitas-aktifitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. 

Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu perilaku seperti 

konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. 

Secara intensif konsep-konsep seperti ini digunakan ilmu-ilmu sosial dan 

studi-studi, ( Soehendro, 2007:3). 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk 

menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal 

yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, 

bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang 
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dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman 

bagi para peserta didik. 

Pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan 

konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan 

membentuk skema (konsep), sehingga peserta didik akan memperoleh 

keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, 

pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia 

nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (Panduan 

pembelajaran terpadu, 2008 : 1). 

Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah SMP/MTs 

pembelajaran IPS sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. 

Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran 

IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing 

(sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa ada keterpaduan di 

dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan IPS itu 

sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, 

budaya).  

Hal ini disebabkan antara lain: (1) kurikulum IPS itu sendiri tidak 

menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih 

terpisah-pisah antarbidang ilmu-ilmu sosial; (2) latar belakang guru yang 
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mengajar merupakan guru disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, 

ekonomi, dan sosiologi, antropologi sehingga sangat sulit untuk 

melakukan pembelajaran yang memadukan antardisiplin ilmu tersebut; 

serta (3) terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada 

masing-masing guru ”mata pelajaran” untuk pembelajaran IPS secara 

terpadu. (4) meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang 

baru namun para guru di sekolah tidak terbiasa melaksanakannya 

sehingga ”dianggap” hal yang baru.  

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka implementasi 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta untuk memenuhi 

ketercapai pembelajaran, maka diperlukan pedoman pelaksanaan model 

pembelajaran IPS Terpadu pada tingkat SMP/MTs. Hal ini penting, untuk 

memberikan gambaran tentang pembelajaran terpadu yang dapat menjadi 

acuan dan contoh konkret dalam kerangka implementasi Standar 

Kompetensi Dan Kompetensi Dasar. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengaju pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan termasuk didalamnya 

tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas, (Trianto 2007 :1). 

Model pembelajaran terpadu salah satu model implementasi 

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang 
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pendidikan. Model pembelajaran terpadu pada hakeketnya merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik 

secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik, ( Soehendro, 

2007:3). 

Karakteristik mata pelajaran IPS SMP/ MTs antara lain sebagai 

berikut. 

1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan  gabungan dari unsur-unsur                      

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosial, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama 

(Soemantri, 2001). 

2) Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar IPS  berasal dari stuktur 

keilmuan geografi. Sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok pembahasan atau topik 

(tema) tertentu. 

3) Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar dapat menyakut peristiwa 

dan perubahahan kehidupan masyarakat dengan prisip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses 

dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive 
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seperti pemenuhan kebutuhan kekuasaan, keadilan dan jaminan 

keamanan (Daldjoeni.1981). 

5) Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar IPS mengunakan tiga 

dimensi dalam menguji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan  manusia  secara  keseluruhan,  Soehendro, 2007: 4). 

6) Evaluasi  Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan  

b. Hakikat Pengelolaan Pembelajaran IPS 

Pengelolaan pembelajaran pada prinsipnya adalah proses 

mengelola atau menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan tidak bisa 

terlepas dari unsur-unsur pendidikan yang meliputi siswa, guru, 

manajemen sekolah, kurikulum, dan proses pembelajaran yang baik. Agar 

proses pengelolaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana 

yang sudah diprogramkan, diperlukan sarana penunjang yang memadai. 

Sistem pengelolaan pembelajaran juga dipengaruhi oleh 

komponen-komponen yang dapat membentuk pembelajaran. Komponen 

pembelajaran yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar 

tidak bisa terlepas dari unsur pendidik atau guru, siswa, alat dan 

media/sarana dan prasarana sekolah, dan faktor lingkungan sekolah yang 

kesemuanya dapat menunjang proses pembelajaran. 

Pengelolaan pembelajaran merupakan proses belajar mengajar 

yang berpusat pada peserta didik, mengutamakan pengalaman langsung 

atau mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan yang 
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menjadi pusat perhatian adalah siswa atau peserta didik. Tujuan 

pendidikan lebih menekankan pada kecerdasan dan keterampilan peserta 

didik, serta dapat membuat anak lebih efektif cara berpikir dan 

memecahkan masalah berdasarkan pada pengalaman pembelajaran. 

Pembelajaran berorientasi pada aktivitas peserta didik, sedangkan 
guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang memberikan 
kemudahan-kemudahan kepada peserta didik untuk belajar. Dalam 
hal ini, guru harus berupaya menyajikan bahan pelajaran dengan 
strategi mengajar yang bervariasi, yang mendorong peserta didik 
pada upaya penemuan pengetahuan baru, sehingga tujuan dan misi 
pembelajaran IPS yaitu mendidik dan membekali siswa dengan 
seperangkat pengetahuan, sikap, nilai, moral dan keterampilan 
untuk memahami lingkungan sosial masyarakat dapat dicapai 
(Sidi, 2004:18). 

 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka pengelolaan pembelajaran 

IPS di sekolah mencakup tiga hal. 

1) Ciri-ciri Interaksi Pembelajaran IPS 

Kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari peran pendidik dan 

peserta didik. Agar terjadi interaksi dalam pembelajaran antara 

pendidik dan peserta didik dapat menempatkan posisinya masing-

masing. Kedua belah pihak (pendidik dan peserta didik) adalah satu 

paket yang tidak bisa dipisahkan. Mereka berada dalam satu wadah 

yang mempunyai tujuan yang sama. 

Agar dalam pembelajaran terdapat interaksi yang kuat, maka 

pendidik diharapkan mampu memotivasi peserta didik. Memotivasi 

siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang utama pada awal 

pembelajaran. Tujuan memotivasi untuk memberikan semangat dan 

minat belajar yang kuat kepada peserta didik. Memotivasi adalah 
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variabel afektif lain yang harus dipertimbangkan, tetapi ia begitu 

sentral dan memiliki fondasi-fondasi penelitian yang sedemikian 

universal sehingga layak dimasukkan dalam sebuah kategori 

tersendiri (Brown, 2007:183). 

Tujuan memotivasi peserta didik agar terjadi pembelajaran yang 

aktif yang menumbuhkan minat belajar peserta didik/siswa. 

Pembelajaran aktif sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan pembelajaran aktif kita mengajak siswa untuk selalu 

mengikuti semua pembelajaran. Siswa merasa senang dengan 

dilibatkannya mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

yang menyenangkan akan dapat meningkatkan/memaksimalkan hasil 

belajar mengajar. Sepuluh langkah untuk memotivasi siswa. 

a) Tetapkan sebuah contoh personal dengan perilaku Anda sendiri. 
b) Ciptakan atmosfer menyenangkan dan rileks di kelas. 
c) Berikan tugas secara layak. 
d) Kembangkan sebuah hubungan baik dengan para pembelajar. 
e) Tingkatkan kepercayaan diri linguistik para pembelajar. 
f) Jadikan kelas bahasa menarik. 
g) Tingkatkan otonomi pembelajar. 
h) Personalkan proses pembelajaran. 
i) Tingkatkan orientasi tujuan pembelajar. 
j) Biasakan pembelajar dengan budaya bahasa sasaran  

(Brown, 2007:199). 
 

Pembelajaran adalah proses belajar mengajar dan interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran merupakan usaha 

sadar untuk menjadikan peserta didik belajar. Belajar dapat diartikan 

terjadinya perubahan pola pikir dan tingkah laku pada diri peserta 

didik. Perubahan yang dimaksudkan adanya pola pikir yang lebih 

dewasa dan mendapatkan pengetahuan baru sehingga wawasan dan 
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pola pikir anak semakin matang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003, Bab I Pasal 1, Ayat 20 menyatakan pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (2003:Ps1). 

Guru memegang peranan penting dalam interaksi belajar 

mengajar. Disamping itu guru diharapkan memperhatikan prinsip 

pendidikan dalam pembelajaran. Interaksi belajar mengajar akan 

memberikan kontribusi pada manusia agar menjadi manusia yang 

lebih tangguh, lebih berarti, dan menempatkan manusia menjadi lebih 

terbuka dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Peserta didik dalam interaksi pembelajaran diharapkan dapat 

menghayati dan meresapi materi pelajaran yang diperolehnya. 

Interaksi belajar mengajar ini akan menumbuhkan perkembangan 

mental peserta didik. Materi pelajaran yang dipelajari siswa 

diharapkan lebih disesuaikan dengan tingkatan umur dan 

perkembangan jiwa anak. Guru seyogianya mengatur acara 

pembelajaran yang sesuai dengan fase-fase belajar dan hasil belajar 

yang dikehendaki. Belajar sebagai perilaku berinteraksi antara 

individu dengan lingkungan sehingga terjadi di antaranya adalah fase 

operasi formal, di mana siswa telah dapat berpikir abstrak sebagai 

orang dewasa (Abidin, 2010:1). 
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Pendidik dalam interaksi belajar mengajar dengan siswa 

diharapkan mengetahui ciri-ciri atau karakteristik siswa. Hal ini 

berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Karakteristik peserta didik mencakup:    1) kematangan mental dan 

kecakapan intelektual, 2) kondisi fisik dan kecakapan psikomotor, 3) 

umur, dan 4) jenis kelamin (Iskandarwassid, 2008:169-170). 

Seorang pengajar adalah menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran. Agar kegiatan itu terselenggara dengan efektif, seorang 

pengajar harus mengetahui hakikat kegiatan belajar, mengajar, dan 

strategi pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku melalui interaksi antara individu dan lingkungan di mana 

ia hidup. Dalam hal ini, proses merupakan rangkaian kegiatan yang 

berkelanjutan, terencana, gradual, bergilir, berkesinambungan dan 

terpadu, yang secara keseluruhan mewarnai dan memberikan 

karakteristik terhadap proses pembelajaran (Iskandarwassid, 2008:1). 

“…Eggen & Kauchak (1998) megatakan ada enam ciri 
pembelajaran yang efektif. 

a) Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya 
melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan 
kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk 
konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang 
ditemukan. 

b) Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan 
berinteraksi dalam pelajaran. 

c) Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada 
pengkajian. 

d) Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan 
kepada siswa dalam menganalisis informasi. 

e) Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan 
pengembangan keterampilan berpikir, serta 
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f) Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai 
dengan tujuan dan gaya mengajar guru  

(Krisna, 2010:3). 
 

Selain menumbuhkan motivasi belajar siswa, guru harus 

mengetahui minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang 

dimiliki siswa. Guru dapat memberikan kemudahan-kemudahan 

belajar siswa agar bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi-

potensi yang ada dalam diri siswa. Dalam hal ini guru harus kreatif, 

profesional, dan menyenangkan. Guru yang profesional dan  

menyenangkan memiliki karakteristik. 

a) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 
b) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para 

peserta didik. 
c) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani 

peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. 
d) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat 

mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan 
saran pemecahannya. 

e) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. 
f) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan 

(bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar. 
g) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, 

orang lain, dan lingkungannya. 
h) Mengembangkan kreativitas. 
i) Menjadi pembantu ketika diperlukan  

(Mulyasa, 2008:36). 
 

Agar tuntutan profesional di atas dipenuhi guru, maka guru 

harus mampu memaknai pembelajaran dan menjadikan pembelajaran 

sebagai pembentukan kompetensi dan peningkatan kualitas pribadi 

peserta didik. Untuk memenuhi kompetensi di atas, kompetensi-

kompetensi berikut yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. 
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a) Guru sebagai pendidik 

Pendidik adalah orang yang bertugas memelihara dan 

member latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sebagai 

pendidik guru harus mendampingi siswa dalam perkembangannya 

menuju kedewasaan sepenuhnya. Dengan kata lain, pendidik 

terlibat dalam proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pembelajaran 

dan pelatihan. Upaya pendewasaan ini tidak selalu dilakukan oleh 

guru di ruang kelas. 

b) Guru sebagai pembimbing 

Guru dituntut memiliki kemampuan profesi, kemampuan 

pribadi, dan kemampuan sosial. Berdasarkan kemampuan-

kemampuan tersebut guru bertanggung jawab atas kelancaran 

pembelajaran. Untuk itu guru harus merencanakan pembelajaran, 

guru dapat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, guru 

dapat memaknai kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir 

guru harus melaksanakan penilaian. 

c)  Guru sebagai pengajar 

Tugas guru bergeser dari sumber belajar/pengajar menjadi 

fasilitator. Sebagai fasilitator guru harus dapat memotivasi siswa, 

menjalin hubungan antara peserta didik dengan guru, 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa, dapat 

menimbulkan rasa aman bagi siswa, dan meningkatkan 

keterampilan siswa dalam berkomunikasi. 



 33

d) Guru sebagai pelatih 

Pelatihan yang dilakukan, disamping harus mampu 

memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan 

lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak 

mencakup semua hal secara sempurna. Hal ini lebih ditekankan 

lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena 

tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan 

kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai 

keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar 

(Alawiyah, 2008:5). 

e) Guru sebagai pembaharu/innovator 

Guru menerjemahkan pengalaman yang lalu ke dalam 

kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Tugas guru adalah 

memahami bagaimana keadaan jurang pemisah ini dan bagaimana 

menjembataninya secara efektif (Yamin, 2009:112). 

f) Guru sebagai penasihat  

Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan 

bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus 

sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap 

untuk menasihati orang (Yamin, 2009:110). 

g) Guru sebagai model dan teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik 

dan semua orang yang  menganggap dia sebagai guru. Terdapat 



 34

kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini 

tidak mudah untuk ditentang (Mulyasa, 2008:46). 

h) Guru sebagai pribadi 

Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, 

guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan 

masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki. Hal ini berdampak 

pada kematangan pola pikir dan emosi, agar dalam membimbing 

siswa dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

siswa. 

Kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru berdampak pada 

interaksi belajar mengajar di kelas. Dengan semakin banyak 

kompetensi yang dimiliki guru, dapat menimbulkan dan menciptakan 

interaksi belajar mengajar yang bervariasi. Semakin banyak variasi 

belajar mengajar yang digunakan guru, akan berdampak pada minat 

belajar siswa. Variasi belajar akan menjadikan anak lebih 

bersemangat karena anak tidak cepat bosan. 

Interaksi belajar mengajar terdiri berbagai pola. Seperti pola 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang otoriter, pola setengah 

otoriter, pola demokratis, dan pola kegiatan siswa mandiri. Pola-pola 

interaksi pembelajaran yang dilakukan guru (G) – dengan siswa (S) 

menurut Alma (2009:97-98) dapat digambarkan seperti di bawah ini. 
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1. Telling (menggurui) 

Guru : otokrat 

Siswa : pasif 

Kegiatan : instruktif 

 

Bagan 2.1 

 

2. Leading (memimpin) 

Guru : otokrat-demokrat 

Siswa : aktif 

Kegiatan : timbal balik 

 

 
Bagan 2.2 

 

 

 

3. Directing (mengarahkan) 

Guru : Demokrat 

Siswa : aktif 

Kegiatan : individual kelompok 

 

 

 

Bagan 2.3 
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4. Supervising (supervisi) 

Guru : demokrat 

Siswa : aktif 

Kegiatan : kelompok 

 

 

 
Bagan 2.4 

5. Sharing (turut serta) 

Guru : demokrat 

Siswa : aktif 

Kegiatan : kelompok  

  tujuan terpusat 

 

 
Bagan 2.5 

6. Leaving (meninggalkan) 

Guru : demokrat 

Siswa : aktif 

Kegiatan : pertanggungjawaban 

   individu 

 
Bagan 2.6 

2) Ciri Layout Pembelajaran IPS Terpadu 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar di kelas yang merupakan tahap penting dari 

terselenggaranya pendidikan di suatu sekolah. Guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas memegang peranan penting. Guru 

hendaklah dapat menciptakan kondisi dan suasana kegiatan belajar 
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mengajar yang kondusif, efektif, dan efisien yang pada intinya proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Untuk menciptakan 

pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efisien, guru harus dapat 

mengelola kelas dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang baik tidak cukup ditentukan oleh guru 

saja. Pengelolaan kelas hendaklah melibatkan siswa secara aktif, guru 

dapat menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang dapat 

menarik minat siswa, guru dapat memotivasi siswa, guru bisa menjadi 

model bagi siswa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah guru 

hendaklah memperhatikan sifat siswa secara individu.  

“….Pekerjaaan mengajar merupakan pekerjaan yang kompleks 
dan sifatnya dimensional. Berkenaan dengan hal tersebut, guru 
paling sedikit harus menguasai berbagai teknik yang erat 
hubungannya dengan kegiatan-kegiatan penting dalam 
pengajaran. Ururtan pembelajaran yang baik selalu melibatkan 
keputusan guru berdasarkan berbagai tugas.”  

(Majid, 2008:92). 

a) Pemilih Materi Pelajaran atau Bahan Ajar 

Materi pelajaran atau bahan ajar adalah sejumlah informasi 

yang harus disampaikan oleh siswa melalui pembelajaran. Siswa 

harus benar-benar menguasai materi atau bahan ajar. Secara 

umum sifat bahan ajar dapat dibedakan kedalam beberapa 

kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Materi 

ajar yang akan disampaikan kepada siswa harus memenuhi 

kriteria. 

(1) “Relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran 
dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. 
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(2) Bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran 
dari standar kompetensi serta kompetensi dasar 
tersebut. 

(3) Memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih 
jauh. 

(4) Berkaitan dengan bahan sebelumnya. 
(5) Bahan disusun secara sistematis dari yang sederhana 

menuju yang kompleks. 
(6) Praktis. 
(7) Bermanfaat bagi peserta didik. 
(8) Sesuai dengan perkembangan jaman. 
(9) Dapat diperoleh dengan mudah. 
(10) Menarik minat peserta didik. 
(11) Memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik. 
(12) Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. 
(13) Berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. 
(14) Menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para peserta 

didik yang menggunakannya. 
(15) Menghindari konsep yang samar-samar agar tidak 

membingungkan peserta didik. 
(16) Mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. 
(17) Membedakan bahan ajar untuk anak dan untuk orang 

dewasa. 
(18) Menghargai perbedaan pribadi para peserta didik 

pemakaiannya.”  
(Iskandarwassid, 2008:172).  

 
b) Pemilihan Model Pembelajaran 

Pergeseran pola pembelajaran berimplikasi pada penetapan 

tatanan tertentu dalam pembelajaran. Tatanan yang menjadi fokus 

pembelajaran mendasarkan diri pada hakikat tuntutan iptek, yang 

menciptakan empat pilar pendidikan yaitu, learning to know 

(belajar untuk pengetahuan), learning to do (belajar untuk 

dilakukan), learning to be (belajar untuk dikerjakan), and learning 

to life together (belajar untuk kehidupan bersama). 
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Dari kecenderungan model belajar di atas maka bergeser 

dari orientasi pembelajaran dari teacher centered menuju student 

centered, dari content based curriculum menuju competency 

based curriculum, perubahan asesmen dari model behavioristik 

menuju model konstruktivistik, dari perubahan pendekatan 

teoretis menuju kontekstual. Perubahan-perubahan tersebut sangat 

strategis untuk dipahami oleh pendidik dan tenaga kependidikan. 

Perubahan pembelajaran yang patut untuk dikembangkan adalah 

pembelajaran yang mengakomodasi implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, seperti pada KTSP. Fakta tersebut yang 

melandasi munculnya model-model pembelajaran. 

(1) Model Pembelajaran Inovatif 

Hadirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

berarti menuntut diimplementasikannya pembelajaran inovatif. 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat 

student centered. Artinya, pembelajaran yang lebih 

memberikan peluang kepada siswa untuk mengonstruksi 

pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh 

teman sebaya (pear mediated instruction). Pembelajaran 

inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik 

(Santyasa, 2005:5). 
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(2) Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

proses pembelajaran yang bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkan terhadap 

konteks kehidupan mereka sehari-hari misalnya konteks 

pribadi, sosial dan kultural. Siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk 

mengonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Dalam 

CTL diperlukan sebuah pendekatan yang lebih 

memberdayakan siswa dengan harapan siswa mampu 

mengonstruksikan pengetahuan dalam pikir mereka dan siswa 

belajar dari pengalaman. 

Pelaksanaan CTL dipengaruhi berbagai faktor internal 

dari peserta didik sendiri, dan faktor eksternal atau lingkungan 

sekitarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam CTL. 

(a) “Guru harus memperhatikan pengetahuan yang sudah 
dimiliki peserta didik. 

(b) Hendaknya guru memulai dari keseluruhan menuju 
bagian-bagian secara khusus (dari umum ke khusus) 

(c) Penekanannya pada pemahaman dengan cara a) 
Menyusun konsep sementara. b) Melakukan sharing 
untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari 
orang lain. c) Merevisi dan mengembangkan konsep. 

(d) Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikan 
secara langsung apa-apa yang dipelajari. 

(e) Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan 
pengembangan pengetahuan yang dipelajari.”  

(Khaeruddin, 2007:201). 
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(3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah berasal dari bahasa 

Inggris Problem Based Learning yaitu suatu pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu 

masalah tetapi untuk peserta didik memerlukan pengetahuan 

baru agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Model 

pembelajaran ini dapat dilakukan dengan kerja kelompok antar 

siswa. Peserta didik menemukan permasalahan, menyelidiki 

masalah, selanjutnya menyelesaikan masalah di bawah 

petunjuk guru atau fasilitator. 

Pembelajaran berbasis masalah mempunyai karakteristik. 

(a) “Belajar dimulai dari suatu permasalahan. 
(b) Memastikan bahwa permasalahan yang diberikan 

berhubungan dengan dunia nyata pembelajar. 
(c) Mengorganisasikan pelajaran di seputar 

permasalahan, bukan di seputar disiplin ilmu. 
(d) Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada 

pembelajar dalam mengalami secara langsung proses 
belajar mereka sendiri. 

(e) Menggunakan kelompok kecil, dan 
(f) Menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa 

yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau 
kinerja (performance).”  

(Santyasa, 2008:3). 
 

(4) Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan 

kerjasama akademik antarsiswa, membentuk hubungan positif, 

mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan 

kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam 
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pembelajaran kooperatif menumbuhkan sikap ketergantungan 

positif antarsiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran ini menitikberatkan pada: belajar bersama 

dengan teman, saling mendengarkan pendapat, belajar dari 

teman sendiri dalam satu kelompok, terjadi tukar pendapat, 

keputusan terletak pada kelompok/siswa itu sendiri. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif mempunyai ciri-ciri. 

(a) “Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar 
dalam kelompok secara kooperatif. 

(b) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 
kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

(c) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri 
dari beberapa ras, suku, budaya jenis kelamin yang 
berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompok 
terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang 
berbeda pula, dan 

(d) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok 
daripada perorangan.” (Yasa, 2008:1). 

 

c) Pemilihan Media Pembelajaran 

Dewasa ini dunia pendidikan dan pembelajaran, memandang 

peranan media pembelajaran merupakan suatu kesatuan yang 

tidak bisa diabaikan keberadaannya. Media pembelajaran 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru/fasilitator saat ini dituntut untuk bisa 

memanfaatkannya dalam proses belajar pengajar. 
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“….Media pembelajaran adalah setiap orang,  bahan, alat 
atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 
memungkinkan pembelajar untuk menerima pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. Dengan pengertian itu, guru atau 
dosen, buku ajar, dan lingkungan sekolah adalah media 
pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk menuju 
ke suatu tujuan.” (Anitah, 2008:11). 

 
Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Media juga dapat digunakan untuk merangsang minat belajar 

siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi media pembelajaran 

haruslah mempunyai fungsi. 

(1) “Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan 
(2) Proses belajar mengajar lebih jelas dan menarik 
(3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 
(4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga 
(5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 
(6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di 

mana saja dan kapan saja 
(7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap 

materi dan proses belajar 
(8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif.” (Mustikasari, 2008:2). 
 

Begitu banyaknya media pembelajaran, guru harus pandai-

pandai memilih media yang paling cocok dengan materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Agar pembelajaran 

berlangsung sesuai harapan, maka fasilitator harus memperhatikan 

prinsip penggunaan media yang sesuai dengan siswa/peserta didik. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. 

(1) “Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai 
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(2) Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas 
(3) Pemilihan media harus disesuaikan dengan karateristik 

siswa 
(4) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa 

serta gaya dan kemampuan guru 
(5) Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan 
(6) Fasilitas dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan 

pembelajaran.” (Sanjaya, 2009:224). 
 

3) Aktivitas Siswa pada Pembelajaran IPS Terpadu 

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya aktivitas. 

Tanpa aktivitas pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. 

Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran bertujuan untuk mengubah 

perilaku siswa yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau 

perilaku. 

Guru dalam menyiapkan dan merancang pembelajaran dituntut 

untuk dapat mengembangkan perilaku aktif peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. Tujuannya guru dapat menjamin bahwa 

setiap peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, perubahan sikap, 

dan keterampilan sesuai demgam tujuan pembelajaran. Untuk 

menumbuhkan keaktifan belajar siswa, materi ajar yang dipersiapkan 

guru hendaklah melibatkan aktivitas siswa dalam merespon materi 

pembelajaran. Kegiatan ini hendaklah ada interaksi timbal balik 

antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran yang dirancang dapat 

menimbulkan keingintahuan siswa. 

Guru dalam pembelajaran diharapkan dapat menimbulkan 

minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, imajinasi, kreativitas, 
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dan aktivitas siswa. Sedikitnya ada empat hal yang harus dilakukan 

untuk menumbuhkan aktivitas siswa dalam pembelajaran: 1) 

penyediaan pertanyaan yang mendorong berpikir dan berproduksi, 2) 

penyediaan umpan balik yang bermakna, 3) belajar secara kelompok, 

dan 4) penyediaan penilaian yang memberi peluang semua siswa 

mampu melakukan unjuk perbuatan (Yamin, 2008:31). 

Dalam pengelolaan pembelajaran guru harus dapat merancang 

pembelajaran yang menantang bagi siswa. Pembelajaran yang 

menantang siswa antara lain memberikan umpan balik, siswa 

berdiskusi atau belajar kelompok, guru membuat program penilaian 

yang memungkinkan siswa mampu menunjukkan unjuk kerja atau 

mendemonstrasikan kemampuannya. Untuk itu pembelajaran yang 

dirancang guru harus melibatkan aktivitas siswa. 

a) Pengamatan indera: setiap manusia yang sehat mentalnya 
dapat mengenal lingkungan fisik yang nyata, baik di dalam 
dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan 
organ-organ inderanya. 

b) Tanggapan: melakukan kembali sesuatu perbuatan atau 
melakukan sebelumnya sesuatu perbuatan tanpa hadirnya 
objek fungsi primer yang merupakan dasar dari modalitas 
tanggapan itu. 

c) Fantasi: aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-
tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan 
lama yang telah ada, dan tanggapan yang baru itu tidak harus 
sama dengan benda yang ada. 

d) Ingatan: kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan 
memproduksikan kesan-kesan. 

e) Pikiran dan berpikir: berpikir sebagai kondisi letak 
hubungan antar bagian pengetahuan yang telah ada dalam 
diri yang dikontrol oleh akal. Berpikir sebagai proses 
menentukan hubungan secara bermakna antara aspek-aspek 
dari suatu bagian pengetahuan. 
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f) Perhatian: 1) pemusatan tenaga/ kekuatan jiwa tertuju 
kepada sesuatu objek,  2) pendayagunaan kesadaran untuk 
menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. 

g) Perasaan: pengalaman yang bersifat efektif, yang dihayati 
sebagai suka (pleasentness) atau ketidaksukaan 
(unpleasentness) yang timbul karena adanya perangsang-
perangsang tertentu. 

h) Kemauan: kekuatan atau kehendak untuk memilih dan 
merealisasi suatu tujuan merupakan pilihan di antara 
berbagai tujuan yang bertentangan  

(Sagala, 2010:124-133). 
 
 
 
 

B. Penelitian Terdahulu 

Isa Korkmaz (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Teachers’ 

Opinions about the Responsibilities of Parents, Schools, and Teachers in 

Enhancing Student Learning” Pendapat para Pelajar/ Guru Sekitar Tanggung 

Jawab Orang Tua, Sekolah, dan Guru dalam Meningkatkan Pembelajaran Siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, yaitu proses 

yang kompleks dan dihubungkan dengan bermacam-macam faktor. Studi ini 

berhubungan dengan tiga faktor (yaitu orang tua, sekolah, dan para guru) 

berdasar pada persepsi guru. Suatu survei yang pendek yang terdiri atas tiga 

pertanyaan terbuka kepada 148 guru. Para guru diminta untuk menulis pendapat 

mereka sekitar peran dan tanggung jawab orang tua, sekolah, dan para guru 

dalam peningkatan pembelajaran siswa. Menurut para guru peran orang tua harus 

ikut mempedulikan kebutuhan dasar sekolah anak-anak mereka yang diperlukan, 

mempunyai suatu komunikasi yang baik dengan para guru dan staf lain di 

sekolah, bukan hanya memberikan suatu tekanan pada anak-anak mereka, 

menyediakan atmosfer yang baik untuk anak-anak mereka dalam belajar di 
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rumah, mengetahui apa yang dilakukan anak, berusaha memahami kapasitas 

anak, dan memotivasi mereka yang didasarkan pada minat, dan membiarkan 

anak-anak bermain game dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat. 

Richard E Lee (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Social 

Knowledge For a World in Transition: Sociocybernetics and The Contemporary 

Transformation of The Structures of  Knowledge” Suatu Pendekatan terhadap 

Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Pembelajaran Sosial: Pelajaran Diajarkan dari 

Markas Besar Militer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami isu-isu yang 

tidak bisa dipisahkan dalam membangun pelajaran, organisasi-organisasi dan 

adaptip. Dengan cara ini, pelajaran sosial adalah dengan ketat dihubungkan pada 

manajemen pengetahuan. Penelitian ini melaporkan tentang riset yang 

diselenggarakan oleh regu Enterprise Social Learning Architecture (ESLA) dari 

Defense Science dan Technology Organization. ESLA sedang menyelidiki 

pelajaran sosial kolaboratif dalam Australian Defense Organization (ADO). 

Pelajaran sosial sangat ketat dihubungkan pada manajemen pengetahuan. Tiga 

studi dalam tiga pengaturan yang berbeda telah diselenggarakan sampai saat ini. 

Studi sudah menyediakan penemuan berlapis-lapis tentang pelajaran sosial, dan 

memvalidkan pemakaian etnografi untuk tujuan ini. Penemuan sebelumnya 

dibahas dalam penelitian untuk menggunakan istilah mengenali kemungkinan 

dan motivator untuk pelajaran sosial yang efektif dan manajemen pengetahuan. 

Meskipun penelitian ini berhubungan dengan lingkungan pertahanan, penemuan 

itu dapat disamaratakan kepada pengaturan organisatoris yang lain, seperti studi 
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berhubungan mengerti isu-isu yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun 

organisasi pelajaran adaptip. Artikulasi Manejemen Ilmu pengetahuan sebagai 

satu strategi organisatoris sudah terjadi dalam konteks pergeseran radikal ke arah 

informasi mendasarkan ekonomi. Aspek paling penting untuk organisasi yang 

beroperasi dalam informasi ekonomi  dalam kemampuan mereka untuk 

menggunakan volume informasi yang kini siap tersedia tanpa batasan dari media, 

geografi atau waktu. Suatu faktor yang kritis untuk organisasi adalah kecepatan 

di mana mereka mampu secara produktif memproses informasi untuk 

memungkinkan organisasi untuk bereaksi dengan cepat untuk mengubah dalam  

lingkungan operasi mereka. Dalam konteks organisasi  ini perlu untuk 

menghasilkan dan reproduksi pengetahuan. Pergeseran informasi ke pengetahuan 

adalah satu pengakuan dari peran yang penting dari aktor manusia sedang dalam 

proses mentransformasi informasi ke dalam hasil organisatoris yang efektif. 

Pelajaran sosial mewakili proses penting yang berperan untuk kemampuan aktor 

dalam memahami informasi, menciptakan pengetahuan dari informasi dan 

membagi apa yang mereka ketahui. Pembelajaran sosial hakiki kepada 

manajemen pengetahuan. Dalam penelitian ini kami hadirkan suatu arsitektur 

manajemen pengetahuan yang mendukung suatu pembelajaran organisasi. 

Arsitektur mengakomodasi pembelajarab sosial dan proses-proses dengan ilmu 

pengetahuan yang internali dan dan eksternal dibuat oleh individu, kelompok 

kerja dan organisasi secara keseluruhan. Arsitektur menyertakan suatu model 

pembelajaran sosial berdasar pada hasilstudi etnografi dan suatu model 

pembelajaran diperoleh dari manajemen kasus. Arsitektur itu bukanlah spesifik 
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tetapi dapat diberlakukan bagi aktivitas yang dapat ditandai sebagai pengetahuan 

memasukkan konteks organisatoris. Dengan demikian arsitektur itu dapat 

memainkan bermacam peran-peran; sebagai suatu kerangka konseptual, sebagai 

suatu alat diagnostik untuk mengidentifikasi gangguan dan sebagai suatu alat 

desain untuk perubahan keorganisasian.  

Keith Lenz (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Creating School-

Wide Conditions for High-Quality Learning Strategy Classroom Instruction”, 

penelitian ini dilakukan pada strategi pembelajaran dan mendeskripsikan 

bagaimana caranya menerapkan praktik yang berdasar bukti dalam kelas dan 

pengaturan sekolah secara keseluruhan. Mendiskusikan informasi yang 

berhubungan ketentuan No Child Left Behind Act (tidak ada anak yang bereaksi).  

25 tahun yang lalu, pemahaman kita tentang bagaimana mereka dapat diajari, 

sudah meningkat secara dramatis. 

Katia Passerini (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Performance 

and Behavioral Outcomes in Technology-Supported Learning: The Role of 

Interactive Multimedia. Pemahaman adalah dampak dari media teknologi yang 

berbeda  pada prestasi gol intervi memungkinkan penyerahan pokok lebih secara 

efektif. Di antara berbagai teknologi intervi yang membantu pelajaran, praktisi 

dan pendidik secara kuat mengidentifikasi multimedia interaktip sebagai alat 

yang sangat kuat untuk pelatihan dan instruksi. Studi ini mengukur efek 

multimedia teknologi pada pelajaran manajemen proyek topic dengan 

membandingkan hasil tentang penggunaannya untuk kedua-duanya kelas 

tradisional dan instruksi text-based. Itu meneliti capaian pelajar di dalam suatu 
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kerangka penyajian pengetahuan yang meneliti daya ingat dan aplikasi fakta, 

konsep, prinsip dan aturan, dan prosedur sebagai penyajian hasil intervi. Suatu 

quasi-experimental disain pretest-posttest digunakan untuk menunjuk perhatian 

metodologis dinyatakan di dalam perbandingan lebih awal meneliti. Quasi-

Experimental disain mendukung pengujian dari sasaran hasil intervi terpilih yang 

dicapai di dalam suatu timeframe spesifik. Hasil menyajikan suatu acuan/ matriks 

tindakan mengikat penggunaan suatu bahasa pengantar terpilih ke sasaran hasil 

pelajaran spesifik. Acuan/ matriks dikembangkan untuk mempertimbangkan 

kompleksitas berbeda tingkat menyangkut pokok materi perihal, masa depan riset 

diperlukan untuk memperluas analisa ini di luar bidang studi tunggal. 

Penelitian yang dilakukan oleh James S Cantor yang berjudul “Fearless 

Innovation-Songwriting for Our Lives: Inspiring Learners with Arts-Based 

Practices That Support Creativity”. Dalam penelitian ini menyatakan 

pengambilan keputusan guru menjadi sungguh membatasi ketika sekolah 

memprogram peningkatan politik yang disetir oleh kurikulum yang ditujukan 

pada penyiapan siswa untuk menjawab yang benar pada tes yang tidak pada 

konteksnya, yang distandarisasi dengan tes yang sedikit berfokus pada mekanika 

membaca, menulis, dan matematika (Meier & Wood, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2003) yang berjudul ”Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar IPS di Kabupaten Karanganyar melalui 

Pembelajaran Terpadu”. Satu kajian yang menyoriti tentang kemampuan guru 

yang membahas masalah pembelajaran terpadu di Kabupaten Karanganyar, 

hasilnya dengan pembelajaran terpadu bisa meningkatkan prestasi belajar IPS. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sutarno (2006) yang berjudul 

“Kemampuan Guru dalam Meningkatkan Kegiatan Pembelajaran pada SMP 

Terbuka di Kabupaten Banyumas”. Kemampuan guru dalam meningkatkan 

kegiatan pembelajaran, membahas kegiatan pembelajaran pada SMP terbuka di 

Kabupaten Banyumas, hasilnya dengan memanfaatkan media pembelajaran bisa 

meningkatkan motivasi belajar mandiri pada siswa SMP terbuka. 

 

 


